Nyhetsbrev 2006/3
Utgivet av StorStockholms Genealogiska förening

Program i april och maj
Det här nyhetsbrevet är det sista inför sommaren och vi vill passa på att tacka er som
deltagit i våra möten och träffar och ni som visat intresse för vår verksamhet på annat
sätt. Vi återkommer med nästa brev i början av augusti före Släktforskardagarna i
Stockholm 12-13 augusti. Vi önskar er alla en skön sommar, kanske med besök hos
nyfunna släktingar, kyrkor, hembygdsgårdar eller besök på arkiv och bibliotek under
regniga dagar.
Titta in på vår hemsida www.SSGF.org eller Rötters kalendarium www.genealogi.se för
att få information som tillkommit efter detta brev.
Nya tider på Stadsarkivet
Torsdagen den 20 april inför Stadsarkivet nya öppettider på Kungsklippan 6.
20 april–31 maj och 1 september–15 december
Måndag, torsdag
09.00-20.00
Tisdag, onsdag, fredag
09.00-16.00
Lördag
10.00-15.00
1 juni–31 augusti och 18 december–8 januari
Måndag–fredag
09.00-16.00
Lördag
Stängt
Onsdagen den 19 april – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida.
Torsdagen den 20 april – Temakväll, Stadsarkivet kl 18.00
Vad kan vi hitta i Polishusets arkiv
Allt var inte mord, stöld och bedrägerier. Dagmar Thullberg från Stadsarkivet berättar
vad man kan hitta om släkten i polisens arkiv.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den 17 april.
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Torsdagen den 27 april – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, 17.00-19.00
Anmäl till Michael Lundholm, 08-36 46 45 (kväll/helg) eller lundholms@bredband.net.
Onsdagen den 3 maj – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
säsongens sista
Boka via Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida.

Förortsgrupperna
Solnagruppen
Tisdagen den 25 april – Wiboms väg 10 kl 19.00
Medlemmars egen forskning. Vi avslutar kvällen med att diskutera programmet för
hösten 2006. OBS! Ändrat datum.
Västerortsgruppen
Onsdagen den 26 april – Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby kl 19.00
1. Anbytarforum – Eva Bertram visar hur man kan få och ge hjälp via Rötters webbsida
2. Kan man lita på tryckta källor – Michael Lindholm
3. Redogörelse från forskningskvällen i Arninge i mars
Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Tisdagen den 18 april – Torp och Gårdar i Tyresö, Mediavägen 1, Tyresö, kl 19.00
Göran Magnusson berättar om torp och gårdar i Tyresö. OBS! Ändrat datum.
Måndagen den 8 maj– Tidningsarkivet på KB, möteslokalen kl 19.00
Margaretha Lind och Bengt Pharmansson berättar om sina erfarenheter från
Tidningsarkivet på Kungliga Biblioteket och visar material därifrån.
Anmäl till Marianne Strömberg, marianne.stromberg@bredband.net om du inte hör till
upptagningsområdet.
Glöm inte!
Släktforskardagarna i Stockholm 12-13 augusti 2006, Factory, Nacka Strand,
Stockholm. Läs mer på www.stockholm2006.se.
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