Nyhetsbrev nr 6 2008

Program för september och oktober 2008
Gå också in på vår hemsida www.ssgf.org och Rötters kalendarium
www.genealogi.se – Kalendarium för att få information om vad som händer i
släktforskarvärlden.
Torsdag den 18 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för 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
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
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 nätplats och hur du hittar det.
Anmäl senast 18 september till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22
(kväll/helg).
Tisdagen den 30 september – Studiebesök på Skogskyrkogården
kl 14.00-16.00
Vi gör en trevlig vandring under ledning av Kettil Mannerheim på
Skogskyrkogården. Vi kommer att passera ett antal kända personers
gravvårdar.
Vi träffas vid huvudingången på Sockenvägen, dit man tar sig med T-bana
till Skogskyrkogården eller buss 161. Gå gärna in på
www.skogskyrkogarden.se. Begravda på denna kyrkogård återfinns på
SSGFs cd Begravda i Stockholm. Deltagaravgiften är 80 kronor per person.
Välkommen med din anmälan senast den 15 september till Ginger
Widinghoff 08-89 05 94, ginger.widinghoff@telia.com.
Onsdagen den 1 oktober – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00
Välkommen till Stadsarkivet i ”glasburen” intill forskarsalen, där du kan
ställa frågor, få svar, ge svar, diskutera och byta erfarenheter under ledning
av Chris Henning. Ingen anmälan behövs.
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Onsdagen den 8 oktober – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Torsdag den 9 oktober – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera, byta erfarenhet och ge varandra tips.
Anmäl till Marianne Ljunggren senast 2 oktober,
marianne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 (kväll/helg).
Torsdagen den 16 oktober – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi finner intressanta delar i Stockholms polisväsende. Dagmar Thullberg
hjälper till att göra kvällen spännande.
Anmäl senast den 9 oktober till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22
(kväll/helg).
Måndagen den 20 oktober – Smålandsträff, 18.00-21.00
Plats: Släktforskarcentrum, Anderstorpsvägen 16, 1 tr i Solna. Ta T-banan
till Huvudsta Centrum eller buss 113.
Denna kväll ägnar vi oss åt Västervik med omgivande skärgård och inland
med ungefärlig gräns Oskarshamn-Hultsfred-Vimmerby-Åtvidaberg-Gryt.
Anmäl till Chris Henning, 08-673 64 80, chris.henning@spray.se.
Onsdagen den 22 oktober – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.

Lördag den 25 oktober – Jämtlandsträff, 11.00-15.00
Den årliga jämtlandsträffen äger rum på Stockholms stadsarkiv med mingel
och anbyten samt någonting att äta och deltar som vanligt gör den kunnige
Karl-Göran Eriksson.
Anmäl till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg).
Tisdagen den 28 oktober – Studiebesök på Almgrens Sidenväveri, 18.00
KA Almgrens Sidenväveri är unikt med sina originalmaskiner, 140 år gamla
och fortfarande i bruk. Det var Skandinaviens största kvinnoplats några
decennier under 1800-talet. Den nya utställningen fokuserar på kvinnors
arbete, materialets sensualitet och industriell utveckling.
Välkommen med din anmälan senast 5 oktober till Ginger Widignhoff 0889 05 94, ginger.widinghoff@telia.com.
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Förortsgrupperna
Solnagruppen
Tisdagen den 16 september – 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.
Tisdagen den 21 oktober – Släktforskarhjälp, 19.00-21.00
Välkommen till en diskussionskväll under ledning av Chris Henning. Ta
med dig frågor och undringar som vi tillsammans med Chris kan ge svar på
och vidareutveckla, vilket kanske kan hjälpa dig att komma vidare i din
forskning.
Vi träffas på Wiboms väg 10, två trappor ner. Ta T-bana eller buss 113 till
Västra Skogen.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28;
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11.

Västerortsgruppen
Onsdagen den 17 september – Datorer och släktforskning, 19.00-21.00
Ulf Berggren berättar om och visar datorprogrammet Holger 7 samt sökning
via Internet och cd.
Onsdagen den 22 oktober – Min farfars farfar var soldat och kallades
”Långe Berg”
Ulla Björklund berättar om sin släkt på farssidan och hur det började.
Kontaktpersoner:
Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
Ulla Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Plats: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan
180, Vällingby.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Plats: Akzo Nobel , Mediavägen 1, Tyresö.
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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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