Nyhetsbrev 2006/1
Utgivet av StorStockholms Genealogiska förening

Vårens program
Utförligare beskrivningar av våra möten finner du i medlemsbladet AnRopet
och på Rötters kalendarium, www.genealogi.se. Det här brevet och tidigare
hittar du på vår hemsida www.ssgf.org.
Torsdagen den 16 februari – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, kl 17.00
Anmäl till Michael Lundholm, 08-36 46 45 kvällar/helger eller
lundholms@bredband.net.
Onsdagen den 22 februari – Forskarträff i Arninge, kl 16.00-19.30
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22/kvällstid eller på formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 23 februari – Sjömanshuset, Stadsarkivet, kl 18.00
Temakväll. Någon från Stadsarkivet berättar om sjömansrullor och andra
handlingar i sjömanshusarkivet. Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22/kvällstid
eller isas@telia.com.
Onsdagen den 1 mars – Drop in, Stadsarkivet, kl 13.00-16.30
Frågor och svar. Chris Henning hälsar alla välkomna att ställa frågor, få svar,
hjälpa andra att få svar, få tips, berätta om egen forskning, diskutera
forskningsmetoder. Ingen anmälan behövs – det är bara att komma.
Onsdagen den 8 mars – Forskarträff i Arninge kl 16.00-19.30
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22/kvällstid eller på formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 9 mars – Min Släkt, Stadsarkivet kl 18.00
Elinor Elmborg presenterar och svarar på frågor om släktforskningsprogrammet
Min Släkt. Ingen anmälan behövs.
Lördagen den 18 mars – Släktforskningens dag, Stadsarkivet kl 10.0015.00
Årsmöte kl 10.00, därefter föredrag och andra aktiviteter. Ingen anmälan.
Onsdagen den 22 mars – Forskarträff i Arninge, kl 16.00-19.30
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22/kvällstid eller på formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 23 mars – Temakväll, Stadsarkivet kl 18.00
Kartor, ritningar. Mer information kommer senare.
Torsdagen den 30 mars – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, kl 17.00
Anmäl till Michael Lundholm, 08-36 46 45 kvällar/helger eller
lundholms@bredband.net.
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Fredag den 31 mars-söndag den 2 april – Släktforskarnas Hus i Leksand
Välkommen till Släktforskarnas Hus fredagen den 31 mars. Helgen erbjuder
mycket forskning. Vi börjar redan fredag kväll och sedan forskar vi oavbrutet
tills vi åker hem på söndag. Vi bor på Hotell Moskogen, där rummen är
utrustade med kylskåp och kokmöjligheter finns. Information och anmälan:
Anita Sundell, telefon 08-659 08 30 kvällar/helger eller e-post
anita.sundell@chello.se.

Förortsgrupperna
Solnagruppen
Tisdagen den 21 februari – Lantmäteriet kl 18.00
Lars Asker visar hur vi kan använda kartor i forskningen. Studiebesöket är
redan fullbokat, men andra tillfällen kommer att arrangeras av SSGF.
Tisdagen den 21 mars – Wiboms väg 10 kl 19.00
Chris Henning berättar om domböckerna och svarar på frågor.
Västerortsgruppen
Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby.
Onsdagen den 15 februari – möteslokalen kl 19.00
Rekonstruktion av kyrkböcker – Elsa Lagevik berättar om sitt arbete med
Ockelbo församling. Vi förbereder oss också inför besöket i Arninge den 22
mars.
Onsdagen den 22 mars – Besök i Arninge kl 16.00-19.30
Avskrift av kyrkböcker – praktiskt.
Anmäl till Eva Löfman, 0704-153609, eva@promediafoto.com eller
Michael Lundholm, 08-364645/kväll, lundholms@bredband.net
Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Möteslokal: Mediavägen 1, Tyresö.
Anmäl till Marianne Strömberg, marianne.stromberg@bredband.net om du inte
hör till upptagningsområdet.
Måndagen den 20 mars – Egen forskning, möteslokalen kl 19.00
Vi träffas och diskuterar allmänt om vår egen forskning. Om någon vill göra en
längre presentation meddela Marianne.
Den 15 februari, 6 mars och 3 april träffas vi i vår möteslokal och skriver av
Tyresö församlings dödböcker från 1920 och bakåt.
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