Nyhetsbrev Nr 7 2017 Nr 6 2016

Hej alla läsare, här kommer årets sjunde nyhetsbrev!
Sommaren har hittills bjudit på både sol och hällregn, kyla och värme. På vissa håll råder
extrem torka och i Värmland är det översvämningar. Vi som lever i modern tid har det dock
relativt bekvämt i jämförelse med våra förfäder där sådant väder kunde innebära katastrof
för skördar och djur. Allt var med andra ord inte bättre förr!
En spännande släktforskningshöst väntar oss och snart är även årets stora händelse här,
Släktforskardagarna, som i år hålls i Halmstad sista helgen i augusti. SSGF kommer som
vanligt att finnas på plats med monter och information om föreningen.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer kunna delta på höstens aktiviteter. Det som i
nuläget är klart presenteras nedan.
___________________________________________________________________________

Torsdagar på Stadsarkivet
Från och med torsdagen den 24 augusti har Stockholms Stadsarkivet åter öppet till kl. 20 och
släktforskarhjälpen fortsätter. 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.

Släktforskarsnack
Första torsdagen i varje månad under hösten, med start kl. 14:00 träffas vi på Stockholms stadsarkiv
och berättar och frågar hur vi löser våra forskningsproblem och hjälper till att tyda gammal text, allt
under ledning av Chris Henning. Höstens datum är 7 september, 5 oktober, 2 november och 7
december.

Kalendariet
Höststart
Torsdagen den 7 september kl. 18:00, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan
Traditionsenligt startar vi hösten med en informationskväll på stadsarkivet. Vi informerar där om
släktforskarnyheter och planer för hösten.

Gemensamt öppet hus
Lördagen den 9 september kl. 11:00–15:00, Förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta
Föredrag, försäljning och fika. Håll utkik i kalendariet när det närmar sig för detaljer.

Handstilsläsning
Lördagen den 16 september, Förbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta
En temadag om läsning av gammal handstil med Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell. Arrangeras i
samarbete med Genealogiska Föreningen. Mer detaljer kommer i kalendariet och i nästa nyhetsbrev.
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Riksantikvarieämbetets arkiv
Onsdagen den 27 september kl. 14 och kl. 18, Storgatan 41 (Östra Stallet)
Visning av samlingarna i antikvariska-topografiska arkivet, som inte bara handlar
om fornlämningar och kyrkor. Anmälan med önskemål om vilken av tiderna du vill
komma görs senast 20 september till Stefan Gottfridsson på tfn. 08-647 91 17
(kvällstid) eller stefan.gottfridsson@bredband.net .

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Studiebesök på Ersta Museum (Södermalm)
Tisdagen den 19 september kl. 17:30 – obs! samling 17:20
I ett av de äldsta husen på Erstaklippan finns Ersta museum. Huset har inhyst allt från barnhem till
matsal för hemlösa och visar nu Ersta diakonis långa och fascinerande historia. 2016 utvecklades och
omarbetades utställningen i museet. Den nya utställningen heter "Staden på berget – Ersta diakoni
ser människan". Här ryms historien om hur kvinnliga pionjärer startade sjukhus och utbildning i
1850-talets Stockholm och om hur arbetet har utvecklats sedan dess. Museet binder ihop dåtid med
Ersta diakonis arbete idag. Mycket har hänt under historien, men drivkraften i vårt arbete – att hjälpa
människor – är lika närvarande nu som då. Utställningen innehåller bland annat historiska bilder,
autentiska föremål, ljudlandskap och information om framtidsplanerna för Ersta diakoni.
Föranmälan till Eva Löfman senast den 15 september, tfn. 0704-153609, eva.lofman@outlook.com
Alla som anmält sig får bekräftelse med vägbeskrivning senast 17 september. Avgift 20 kr.

Övrigt
Stockholms Stadsarkiv har sitt höstprogram färdigt och den innehåller massor med intressant om
både högt och lågt, fattig och rik. Ta en titt i deras kalendarium för mer information.
Håll som vanligt utkik i SSGF:s kalendarium, i AnRopet, och på föreningens hemsida efter
information om nytillkomna eller ändrade programpunkter.

Månadens tips!
Du har väl inte missat att det finns en databas som heter Wiki-Rötter? Det är nättidningen Rötters
och Sveriges Släktforskarförbunds egen wiki för släktforskare. Wiki bygger på att alla är med och
redigerar - du behöver bara registrera dig som användare. I databasen finns i dagsläget 1 275 artiklar
och det stiger stadigt. Ju fler vi är som hjälper till att lägga upp artiklar och granska andras desto
bättre blir den som stöd för oss alla.
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