Nyhetsbrev nr 7 2008

Program för oktober och november
Gå in på vår hemsida www.ssgf.org och Rötters kalendarium
www.genealogi.se – Kalendarium för att få information om nytillkomna eller
ändrade evenemang.
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.
Lördagen den 25 oktober – Jämtlandsträff, 10.00-15.00
Den årliga jämtlandsträffen äger rum på Stockholms stadsarkiv med mingel,
anbyten och något att äta.
10.30-11.00 Urban Leijon berättar för oss om Jämtländska och Härjedalska
släkter med anknytning till Gustav Vasa
13.00-14.30 Karl-Göran Eriksson uppdaterar oss på vad ”nytt som tilldragit
sig haver” beträffande släkt- och hembygdsforskning i Jämtland.
Försäljning av mikrokort (SCB-material 1860-1897) samt lite annat smått
och gott i Jämtland.
Anmäl senast den 20 oktober till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22
(kväll/helg).
Tisdagen den 28 oktober – Almgrens sidenväveri, kl 18.00
Välkommen på studiebesök till KA Almgrens sidenväveri, unikt med sina
originalmaskiner som är 140 år gamla och fortfarande i bruk. Det var
Skandinaviens största kvinnoarbetsplats några decennier under 1800-talet.
Utställningen Siden på söder fokuserar på kvinnors arbete, materialets
sensualitet och industriell utveckling. Besöket kostar 60 kronor.
Anmäl dig snarast till Ginger Widinghoff, 08-89 05 94,
ginger.widinghoff@telia.com.
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Onsdagen den 5 november – 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.
Onsdagen den 5 november – 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.
Lördagen den 8 november – Arkivens dag
SSGF anordnar inte några särskilda aktiviteter på Arkivens dag. Se
respektive arkivs webbplats om program och öppettider.
Torsdagen den 13 november – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Jan Eurenius från Genline presenterar nysatsningarna Familjeband och
Bygdeband samt svarar på frågor.
Ingen anmälan behövs.
Onsdagen den 19 november – 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 20 november – 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).
Tisdagen den 25 november – Karlbergs slott, kl 17.30
Vi gör ett studiebesök till det vackra Karlbergs slott som Carl Carlsson
Gyllenhielm lät bygga på 1630-talet och som Magnus Gabriel de la Gardie
senare byggde om och där Karl XII växte upp. På 1790-talet tillkom två
flyglar för att bereda plats för krigsakademien som sedan 1772 utbildar
svenska officerare. Besöket kostar 30 kronor.
Anmäl dig senast den 10 november till Ginger Widinghoff, 08-89 05 94,
ginger.widinghoff@telia.com.
Torsdagen den 27 november – Stockholmskällan, 18.00-20.00
Under denna temakväll på stadsarkivet får vi en presentation av
Stockholmskällan. Här hittar du fotografier, filmer, ritningar, gamla
dokument och litteratur som berättar om Stockholm och dess invånare från
olika tider.
Anmäl dig senast den 20 november till Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com,
08-83 46 22 (kväll/helg).
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Förortsgrupperna
Solnagruppen
Tisdagen den 21 oktober – Släktforskarhjälp, 19.00-21.00
Välkommen till en problemlösarkväll 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.
Tisdagen den 18 november– Egen forskning, 19.00-21.00
Marianne Thenór och Ingrid Kihlberg berättar om sin egen forskning och vi
andra hakar på med frågor och tips.
Vi avslutar kvällen med att prata om vad vi ska hitta på nästa år.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28;
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11.

Västerortsgruppen
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.
Plats: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan
180, Vällingby.
Tid: klockan 19.00
Onsdagen den 19 november – Studiebesök på Frimurarlogen, 17.0018.30
Guidad visning på Bååtska palatset på Blasieholmen klockan 17.00-18.30
för 40 kronor per person. Föranmälan krävs senast den 10 november till Eva
Löfman.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
och Ulla Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Lördagen den 25 oktober – Uppsala landsarkiv
Några platser finns kvar då vi den 25 oktober åker till Uppsala landsarkiv.
Vi samåker ca 8.30 för att få en guidad visning av arkivet klockan 10.00.
Vår guide Anna-Karin Westerlund pratar om vad som finns utöver
kyrkoboksmaterialet. Kostnad för guidningen är 50 kronor och vi delar på
kostnaden för resan till Uppsala.
Anmäl till Marianne Strömberg snarast – platsantalet är begränsat,
marianne.stomberg@bredband.net eller 0708 120510.
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