Nyhetsbrev nr 9 2009

För att få information om t.ex. nytillkomna eller ändrade program gå in på
SSGF:s hemsida www.ssgf.org. Rötters kalendarium www.genealogi.se är
under omarbetning.

Handskriftskurs
Under november–februari arrangerar SSGF en kurs i handskriftsläsning
under ledning av Ulf Berggren. Den är fulltecknad och vi kan vi inte ta emot
fler anmälningar.
Torsdagen den 12 november – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Till minne av att det gått 200 år sedan skilsmässan mellan Sverige och
Finland har vi denna kväll flera mindre presentationer med anknytning till
Finland och släktforskning. Bl.a. kommer Carl Szabad att presentera SSA:s
nya dvd med material om finländare i Sverige.
Ingen anmälan.
Lördagen den 14 november – Arkivens dag
SSGF arrangerar inte några speciella aktiviteter denna dag, men i hela
landet bjuder man på fullmatade program med utställningar, visningar,
föreläsningar och andra aktiviteter, ofta i samverkan med bibliotek,
hembygdsföreningar och släktforskare. Årets tema är På liv och död. Se
www.arkivensdag.se och respektive arkivs hemsidor.
Läs mer i Anropet nr 4.
Onsdagen den 18 november – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller till Marianne Thenór,
marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg).
Torsdagen den 26 november – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Emigration
Elisabeth Thorsell berättar om och visar hur vi ska hitta våra utflyttade
släktingar.
Anmäl dig senast den 19 november till Marianne Ljunggren,
marianne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 (kväll/helg).
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Onsdagen den 2 december – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen” intill
forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips. Diskutera och byt erfarenheter
om släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning. Ingen
anmälan.
Onsdagen den 2 december – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller till Marianne Thenór,
marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg)..
Torsdagen den 3 december – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera, ge varandra tips och råd samt sporra varandra till
vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd och internet
i sökandet.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Onsdagen den 18 november – Möteslokalen, 19.00-21.00
Egen forskning
Eivor Lunden berättar om kullor och masar som gick till Stockholm för att
ta arbete under sommaren; hennes mormor var en av dem.
Vi ska också prata om kommande program. Vad är du intresserad av?
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
och Ulla Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Möteslokal: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal,
Ångermannagatan 180, Vällingby.

Solnagruppen
Tisdagen den 17 november – Möteslokalen, 19.00-21.00
Vi diskuterar släktforskarfrågor med varandra och berättar om våra egna
forskningar. Vi ska också prata om kommande program. Tänk efter vad du
är intresserad av!
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 0706 903804
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner och dit åker du tunnelbana till
Västra skogen eller buss nr 123 till Krysshammarsvägen.
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 30 november – Möteslokalen, 19.00-21.00
Berit Dahlström berättar om fångvård, fängelser och straff.
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.
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.

Aktiviteter på Stadsarkivet
Följande kostnadsfria evenemang äger rum i föreläsningssalen Hyllan.
Antalet platser är begränsat, men det går att boka biljetter en vecka i förväg
på www.ssa.stockholm.se eller hämta i läsesalsexpeditionen.
Lördagen den 14 november – Arkivens dag, 10.00-15.00
10.00-12.30 Finländare i Stockholm under sex sekel
13.00-13.45 Liv och död i arkiven
11.00-14.00 Visningar av Stadsarkivet varje heltimme
Utställning om Finländare hela dagen.
Lördagen den 5 december – 12.00-13.00
Vem tror du att du är
Lars-Olof Lampers från Sveriges Television berättar om arbetet med tvserien om släktforskning

Aktiviteter på Stadsbiblioteket
Torsdag 12 november, kl. 18–20
Kom igång med släktforskning. En aptitretare för nybörjare.
Marianne Ljunggren, StorStockholms genealogiska förening, ger en introduktion. OBS! Detta är en kurs där du använder datorn. Välkommen till
kurslokalen på Odengatan 61 C. Du behöver inte anmäla dig.

väg till dessa kurser, utan kom
u behöver inte anmäla dig i förväg till dessa kurser, utan
kom
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