Nyhetspåskbrev 2015 rev B
Ersätter tidigare utskickat Nyhetspåskbrev 2015
(Program för Tyresö‐Haninge‐Ältagruppen tillkommit)
Här är ett extra Nyhetsbrev från SSGF när påsken är helt slut, men som Povel
brukade säga ”bättre sent än ännu senare”. Det är inte så mycket nytt, det mesta
(dock inte allt) i Kalendariet är känt sedan tidigare, se det som en påminnelse. Men
det har hänt andra saker sedan förra Nyhetsbrevet. Lördagen den 21 mars var det
Släktforskningens dag, som på Stockholms stadsarkiv började med att SSGF
traditionsenligt höll sitt årsmöte därstädes.
Årsmötet hade 37 deltagare och förlöpte utan några större sensationer, men några
smärre förändringar i funktionärslistan blev det.
Styrelseledamoten Gustaf Adlercreutz, revisorerna Leif Gidlöf och Kent Ribbeklint
samt valberedarna Helena Nordbäck och Olle Månsson avgick efter fullgjord
mandatperiod.
Till nya styrelseledamöter valdes Lieselotte Jonsson och Jörgen Johansson (tidigare
adjungerad). Lieselotte tar över den vakanta posten som redaktör för Nyhetsbrevet
från och med nästa ordinarie Nyhetsbrev. Jörgen blir ny kassör och
medlemsregisterhållare.
Till nya revisorer valdes Christer Arvas (tidigare revisorsuppleant) och Hans
Blomberg. Till ny revisorsuppleant valdes Ulla Björklund. Ny i Valberedningen är
Leif Gidlöf (tidigare revisor). Samtliga hälsas välkomna till sina nya uppdrag.
F ö sitter ”di gamle” kvar, dock delvis på andra poster än tidigare.

SSGFs funktionärer efter årsmöte och konstituering
Tord Påhlman

Ordförande, webbredaktör, ansvarig Kalendariet,
kontakter Riksarkivet Arninge

Ulf Berggren

Vice ordförande, kursverksamhet, marknadsföring,
kontakter förortsgrupper och cirkelledare,
programgruppsansvarig

Carl Szabad

Bokhandel, registrering
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Bengt-Göran Vestin

Sekreterare

Leif Mårtensson

Vice sekreterare, projektledare Gods och Gårdar

Jörgen Johansson

Kassör, medlemsregisterhållare

Chris Henning

Redaktör och ansvarig utgivare för AnRopet, kontakter
SSA, programgruppsansvarig

Lieselotte Jonsson

Redaktör för Nyhetsbrevet

Charlotte Hellberg

Ansvarig Medarbetargruppen

Christer Arvas
Hans Blomberg

Revisorer

Jan Appelquist
Ulla Björklund

Revisorsuppleanter

Kristina Wennerlund
Eriksson (sammankall.)
Eva Löfman
Leif Gidlöf

Valberedning

Eva Löfman
Ulla Björklund

Ansvariga Västerortsgruppen

Marianne Strömberg

Ansvarig Tyresö-Haninge-Ältagruppen

Hänt sedan sist i övrigt:
Sedvanliga aktiviteter på stadsarkivet, Släktforskarhjälp på torsdagarna.
Studiebesöket på Landstingsarkivet den 18 mars lockade tio besökare. Lika många
kom till Stadsarkivet dagen därpå till presentationen av Geneanet. På
Släktforskningens dag 21 mars hade Stadsarkivet drygt 200 besökare.
Forskarkvällen i Huvudsta den 25 mars lockade endast 3-4 stycken.

Kalendariet (delvis publicerat i tidigare Nyhetsbrev)
Torsdag 9 april – Digitaliseringsprojekt – Stadsarkivet kl 18.00
I sal Hyllan berättar Jonas Magnusson om sina båda projekt – en databas med
epitafier och begravningsvapen samt Nomago med uppgifter om porträttbilder.
Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.
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Torsdag 9 april - Problemlösarträff - Stadsarkivet, kl 14-20
Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv i ”glasburen Ståndaren” intill forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om släktforskning
under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.

Torsdag 16 april – Släktforskarhjälp – Stadsarkivet
Chris Henning och kanske någon mer/några fler från SSGF finns på plats i första
hand mellan kl 15 och 18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och -problem som
du har. De kan också finnas på plats någon timme före och efter dessa tre timmar,
dock senast till kl 20 då arkivet stänger.
På samma sätt är det torsdag 23 april
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Lördag 25 april – Kulturnatt Stockholm på stadsarkivet
Stadsarkivet har lördagsöppet 10-15. Senare på kvällen, klockan 18 till midnatt, är
det kulturnatt i Stockholm med massor av aktiviteter på olika ställen i staden. Hela
programmet kan läsas här. SSGF finns på plats på Stockholms stadsarkiv till kl 23,
då stadsarkivet tänker stänga, på samma sätt som på torsdagseftermiddagarna.

Tisdag 28 april – Studiebesök – Tullmuseum, kl 14.00
Adress Alströmergatan 9, Kungsholmen
Vi passar på att göra ett studiebesök på Tullmuseum innan det stänger. T-bana
Fridhemsplan, uppgång Fleminggatan. Läs på före på
www.tullverket.se/omoss/tullmuseum. Anmäl dig senast 21 april till info@ssgf.org.
Fri entré.

Någon gång i april - Studiebesök Kungliga Biblioteket
Chris Henning gör en visning av KB inriktad på släkt- och hembygdsforskare. Ta
med dig ID-kort för tillgång till en av de lokaler vi ska besöka. Gåvänliga skodon
anbefalles ety det blir mycket gående. Besöket börjar klockan 16 och beräknas pågå
ca 2½ timme. Obligatorisk föranmälan till info@ssgf.org. Du får datum efter
anmälan. Avgift 50:- betalas på plats.

Förortsgrupperna
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF‐grupper är
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens kontaktperson först.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@ownit.nu,
marianne.stromberg@akzonobel.com
Möteslokal är, som vanligt, Mediavägen 1 (AkzoNobel) i Tyresö
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Måndag 20 april – Lotsar och deras levnadsvillkor, kl 1900
Gösta Majgren berättar

Måndag 11 maj – Sockenstämmor och sockenprotokoll, kl 1900
Eivor Plantin talar om
• vad var en sockenstämma?
• vilka deltog i dessa möten?
• vad innehåller protokollen?
• vilka frågor behandlades?
• kan jag finna mina anor här?

Västerortsgruppen
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com.

Tisdag 28 april – Studiebesök Forum för Levande historia
Kl 14.45 OBS TID och PLATS
Utställning - Vi är romer - möt människorna bakom myten
Visning kl 15-16, därefter kan man gå runt själv bland montrarna fram till
stängning kl 17.
Föranmälan till Eva Löfman senast den 25 april. Alla som anmält sig får bekräftelse
med vägbeskrivning senast 27 april.

Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGFs hemsida www.ssgf.org eller mejla
till info@ssgf.org.
SSGF på Facebook
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Där informeras om aktiviteter och
annat som händer inom SSGF.
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på
webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program
på Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Huvudsta.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns som vanligt på dess hemsida

Till sist, men inte minst, hoppas den fram till nu tf redaktören
att Nyhetsbrevets läsare haft en Glad Påsk som inspirerat till
fortsatt forskning.
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