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Hej alla medlemmar, här kommer årets första nyhetsbrev. Hoppas era jul- och nyårshelger 

varit fulla av god mat, stämningsfulla kvällar, kanske i sällskap av familj, släkt och vänner. 

Hur eller på vilket sätt man än valt att avsluta året – också en härlig vila och reflektion 

över året som gick. Under julen brukar ju familjer och släktmedlemmar som kanske annars 

inte ses så ofta få till träffar och då florerar ofta historier och berättelser ur släkten och 

dess historia.  

 Vi har ett spännande år framför oss med en hel del nya upptäckter om våra förfäder och 

deras liv och leverne. Vi hoppas att ni kommer kunna delta i de arrangemang och 

aktiviteter som föreningen planerar. Fler programpunkter kommer att presenteras i nästa 

nyhetsbrev som kommer i början av februari. 

___________________________________________________________________________ 

 

Torsdagar på Stadsarkivet 
Under våren fortsätter släktforskarhjälpdagarna på Stockholms stadsarkiv på torsdagar. Då finns 

någon eller några från SSGF på plats från senast kl. 15 till åtminstone kl. 18 och oftast till kl. 20 för att 

hjälpa till med forskarfrågor eller problem som du kan ha i din forskning. Arkivet har som vanligt 

öppet fram till kl. 20 på torsdagar. Stadsarkivet håller kvällsöppet igen från och med torsdagen den 

12 januari.  

Kalendariet  
Vi håller för fullt på med att planera aktiviteter för våren och de läggs vartefter de blir klara ut i 

kalendariet.  

Förortsgrupper 
Yvonne Sabel berättar boken hon har varit med och producerat som handlar om Ängsö 

Måndagen den 16 januari kl. 19.00 – ca 21:30, Akvarievägen 65, Tyresö 

Yvonne är med i vår grupp och har under flera år varit med och jobbat på denna bok. Det kommer att 

visas bilder och berättas om tillvägagångssättet samt information om den färdiga boken. Paus för fika 

till en kostnad av 20:-. Kontaktperson marianne.stromberg@akzonobel.com 

 

Hur skall man registrera sin forskning? 
Tisdagen den 24 januari kl. 19 – 21, Ångermannagatan 180, Vällingby 

Det finns många registreringsprogram. Vi visar Min Släkt, Holger och Dis-Gen. Du som använder 

något av programmen får gärna ge tips och synpunkter. Kontaktperson: eva.lofman@outlook.com  

  

http://www.genealogi.se/index.php/kal?option=com_ohanah&view=events&Itemid=825&ohanah_category_id=128&filterEvents=notpast&textToSearch=
mailto:marianne.stromberg@akzonobel.com
mailto:eva.lofman@outlook.com
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Vi berättar om ett yrke /en titel   
Måndagen den 13 februari kl. 19.00 – ca 21:30, Akvarievägen 65, Tyresö 
Tanken är att vi försöker skapa en ”yrkes/titel”- bank. Alla har någon ”annorlunda” yrke/titel i sin 
forskning. Om detta yrke ska man så plocka fram så mycket som möjligt: vad det betyder, vad det 
innebär, vilken tid fanns yrket, var hittar man uppgifter om yrket, var hittar man uppgifter om vilka 
som hade/fick/ärvde yrket gärna någon berättelse om vem i forskningen som hade titeln och vad 
man fått fram. Paus för fika till en kostnad av 20:-. Kontaktperson 
marianne.stromberg@akzonobel.com 

Släkt i släkten eller dubbelsläkting 
Tisdag 21 februari kl. 19 – 21, Ångermannagatan 180, Vällingby, 

- Gemensamma rötter i ett avlägset 1500-tal: Lieselotte Jonsson berättar om sin sonhustru och om 

upptäcktsresan t.o.r. till Livland, Uppsala, Torsås, Skottland och Virserum.  

- Vi pratar om släkt-i-släkten-problematik, vem får gifta sig med vem? Berätta också du om dina 

dubbelsläktingar. Kontaktperson: eva.lofman@outlook.com 

Årsmötet 2017 
Redan nu vill vi uppmärksamma att årsmötet äger rum lördagen den 18 mars på Stockholms 

stadsarkiv. Mer information kommer framöver. 

Övrigt 
Träffarna om DNA i släktforskning fortsätter nu under våren. Vi har kunnat slå ihop grupperna – och 

hoppas på bra utbyte av erfarenheter och insikter om hur DNA kan vara ett komplement och en 

intressant del av ens jakt på förfäder och anmödrar. 

Vi vill även uppmärksamma er på att AnRopet nr 4 2016 inte kommit bort i posten utan är lite 

försenat. 
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