Nyhetsbrev 2007/2

Program
Här kommer våra träffar och möten under slutet av februari och mars.
Torsdagen den 22 februari – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Sociala arkiv i Stockholm
1. arkivarien Lars Asklund från Frihamnen berättar om sociala och medicinska
arkiv i Stockholm – vad vi kan hitta i där och hur vi hittar i det. Observera att vi
träffas på Stadsarkivet.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
15 februari.
Onsdagen den 28 februari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Onsdagen den 7 mars – Dagträff på Stadsarkivet, 13.00-15.00
Kom med dina släktforskarfrågor. Få svar och information av Chris Henning och
övriga deltagare.
Ingen anmälan.
Torsdagen den 8 mars – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Nordöstra Småland
Välkomna till anbytarträff under ledning av Chris Henning, ni som forskar i och
runt Västervik och Tjusts skärgård. Vi träffas för att ge varandra tips om
litteratur och vilka sökmöjligheter som finns.
Anmäl till Chris Henning 08-673 64 80, chris.henning@spray.se senast 1 mars.
Onsdagen den 14 mars – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 15 mars – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera hur man kan dokumentera och presentera sin
släktforskning.
Anmäl senast 8 mars till Michael Lundholm, 08-36 46 45 (kväll/helg) eller
lundholms@bredband.net.
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Torsdagen den 22 mars – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Programmet är ännu inte bestämt men meddelas i nästa nyhetsbrev, på hemsidan
och i Anropet.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
15 mars.
Onsdagen den 28 mars – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.

Släktforskningens dag med årsmöte
Lördagen den 17 mars på Stockholms stadsarkiv anordnar SSGF
Släktforskningens dag, och då äger dessutom årsmötet rum. Det dukas upp med
två föredrag, bokbord m m. Ett utförligare program meddelas senare, i ett extra
nyhetsbrev och på hemsidan.
Valberedning inbjuder alla som vill delta i ett intressant arbete som gynnar
många, nämligen styrelsens arbete, att antingen anmäla intresse själva eller
nominera lämpliga styrelsekandidater. I denna stora förening måste det finnas
många lämpliga personer för olika uppgifter. Speciellt söker vi kandidater till
ordförandeposten.
Kontakta valberedningen snarast!
Sammankallande är Elisabeth Thorsell elisabeth@etgenealogy.se

Förortsgrupperna
Alla medlemmar i SSGF är välkomna till förortsgruppernas program.

Västerortsgruppen
Onsdagen den 21 februari kl 19.00-21.00 – Medlemmars forskning
Några av våra medlemmar berättar om sin egen forskning.
Onsdagen den 21 mars kl 19.00-21.00 i möteslokalen – Domböcker och
frågestund om släktforskningsfrågor
Chris Henning föreläser om domböcker.
Därefter leder Chris en frågestund om våra speciella problem inom
släktforskningen och vi hjälps alla åt att besvara dem. Passa på att fråga om det
du undrar över. De flesta av oss känner till kyrkböckerna i allmänhet, men det
finns ju mycket annat att söka i – t ex. jordeböcker, domböcker, polisiära arkiv,
krigsarkivet, sjukjournaler, lantmäteri, bilregister, sockenarkiv, företagsarkiv,
m m. Eftersom vi inte har någon databas att söka i under mötet gäller det
allmänna frågor.
Plats Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby
Kontaktpersoner: Michael Lundholm, 08-36 46 45, lundholms@bredband.net
Eva Löfman, 0704 15 36 09, eva@promediafoto.com
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Solnagruppen
Tisdagen den 20 februari kl 18.00 Besök på Solna stadshus
Anna-Lena Amundson visar oss vilka möjligheter det finns att forska i Solna
stads arkiv i Solna stadshus. Vi träffas utanför stora ingången till Solna stadshus
kl 18.00.
Anmäl till Berit eller Kerstin, se nedan.
Tisdagen den 27 mars kl 19.00 – Folkbokföring
Ulf Berggren besöker oss och berättar om folkbokföringen genom tiderna.
Plats Wiboms väg 10 två trappor ner.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, 08-27 94 28, berit.borjesson@tele2.se,
Kerstin Almroth, 08-82 87 11, kers.almroth@telia.com.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Programmet för våren 2007 meddelas senare.
Plats: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefon 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.

Tips
Gå in på Jan-Åkes Granaths hemsida http://slaktforskning.blogspot.com, där kan du
ta del av hans erfarenheter och få råd och tips om du är nybörjare inom
släktforskningen.
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