Nyhetsbrev nr 5 2008

Välkommen tillbaka till en höst full med givande möten och ett fullspäckat
program. Gå också in på vår hemsida www.ssgf.org och Rötters kalendarium
www.genealogi.se – Kalendarium för att få mer information om vad som
sker i släktforskarvärlden.

Släktforskardagarna i Malmö, helgen 30-31 augusti
Hela Släktforskarsverige samlas en gång varje år och visar upp sig. I år
under helgen 30-31 augusti är det Malmö Släktforskarförening som
arrangerar släktforskardagarna på Europaporten, Stadionmässan. Gå in på
www.malmo2008.se och läs om de program och evenemang som bjuds.
Välkomna till SSGFs monter nr H 14 där vi svarar på stockholmsfrågor,
säljer böcker och cd-skivor, egna och från Stockholms stadsarkiv.

Forska i Släktforskarnas hus i Leksand
SSGF arrangerar en forskarhelg lördag-söndag 20-21 september. Vi börjar
forska lördag förmiddag och håller sedan på till dess vi åker hem.
Vi bor på Mogården, granne med Släktforskarnas Hus. Kostnaden är 800 kr
i dubbelrum och 900 kr i enkelrum.
I priset ingår rum och frukost, all forskning och forskningshjälp samt
transport till bussen som avgår från Leksand 18.30 på söndagen.
I priset ingår inte resan till och från Leksand som du ordnar och bekostar
själv. Frånsett frukost ingår inga måltider.
Slutlig anmälan önskar vi senast den 10 september till Ulf Berggren,
ulfbulfb@yahoo.se eller Ginger Widinghoff, 08-89 05 94. Meddela om du
vill bo i enkelrum eller dubbelrum och vem du vill dela rum med samt om
du vill ha transport till bussen på söndag kväll.
Sätt in beloppet på SSGFs plusgirokonto 35 82 69-9.

Torsdagen den 4 september – Höststart på Stadsarkivet, 18.00-20.00
SSGF inleder hösten med en informations- och frågeträff. Nya och gamla
medlemmar och andra intresserade är välkomna.
Onsdagen den 10 september – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Nyhetsbrev nr 5 2008
Storstockholms Genealogiska förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 SOLNA
info@ssgf.org; www.ssgf.org

2

Torsdagen den 18 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi fortsätter våra träffar med att diskutera, byta erfarenhet och ge varandra
tips. Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).
Onsdagen den 24 september – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 25 september – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Lär dig hitta på Stadsarkivets nya hemsida. Lennart Ploom informerar om
vad som finns på Stadsarkivets hemsida och hur du hittar det.
Anmäl till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg).

Förortsgrupperna
Solnagruppen
Tisdagen den 16 september – Studiebesök på Nordiska museets arkiv,
18.00-19.00
Vi gör ett studiebesök till Nordiska museets arkiv på Linnégatan 89C och
får veta vad som finns där och få information om hur man går tillväga för att
beställa handlingar. Anmäl snarast till Kerstin Almroth eller Berit Börjesson
nedan.
Kommunikationer: Buss: 56, 69 eller 76.
T-bana: Röd linje till Karlaplan.
Nordiska museets arkiv är en guldgruva för alla med intresse för svensk
kulturhistoria. Här finns unika samlingar av uppteckningar, arbetarminnen
och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev samt Sveriges
största kulturhistoriska fotografisamling. Se Nordiska museets webbplats
www.nordiskamuseet.se och gå vidare till arkivet.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28;
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11.

Västerortsgruppen
Plats: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan
180, Vällingby.
Kontaktperson: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Plats: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefoner: 08-503 04 102 (arbetet),
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg)
mail: marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller
marianne.stromberg@bredband.net.
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