Nyhetsbrev nr 8 2008

Program för november och december
Gå in på vår hemsida www.ssgf.org och Rötters kalendarium
www.genealogi.se – Kalendarium för att få information om nytillkomna eller
ändrade evenemang.
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).
Lördagen den 22 november – Medeltiden
Temadagen om medeltiden är uppskjuten till ett annat tillfälle.
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.
Studiebesöket är fullbokat!
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).
Onsdagen den 3 december – 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 om
släktforskning i hela Sverige och våra grannländer (alltså inte enbart
Stockholm) under ledning av Chris Henning. Ingen anmälan behövs.
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Onsdagen den 3 december – 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 4 december – 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).

Förortsgrupperna
Alla medlemmar i SSGF är välkomna till förortsgruppernas program men
meddela då till respektive kontaktperson.

Solnagruppen
Tisdagen den 18 november kl 19.00 – Egen forskning
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.
Träffplats: Wiboms väg 10, 2 tr ner.

Västerortsgruppen
Onsdagen den 19 november 17.00-18.30 – Studiebesök på Frimurarlogen
Guidad visning på Bååtska palatset på Blasieholmen klockan 17.00-18.30
för 40 kronor per person. Föranmälan krävs 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
Torsdagen den 20 November kl 19.00 – Historiska kartor
Bengt-Olof Käck från Lantmäteriet kommer och berättar om "Historiska
kartor" som vi hittar på Lantmäteriets hemsida.
Måndagen den 1 December kl 19.00 – Valloner
Stig Geber kommer och berättar om Valloner.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, marianne.stomberg@bredband.net,
0708 120510.
Träffplats: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
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