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Program 
för augusti och september. 

Släktforskardagarna i Halmstad 

Helgen den 25-26 augusti – Släktforskardagarna i Halmstad 
Hela helgen är full av spännande arrangemang med föredrag, utställare från 
Sveriges alla hörn i Halmstads Teater och Bibliotek. Gå in på 
www.genealogi.se/halland och läs om vad som händer i Halmstad. 

Välkomna till SSGFs monter nr A 01 i Teaterns våning 2 där vi svarar på 
stockholmsfrågor, säljer böcker, demonstrerar och säljer cd-skivor både egna 
och från Stockholms Stadsarkiv. 

Måndagen den 3 september – Höststart på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
SSGF inleder hösten med en informations- och frågeträff. Nya och gamla 
medlemmar och andra intresserade är välkomna. 

Onsdagen den 12 september – 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. 

Tisdagen den 18 september – Studiebesök på Tullmuseet, kl. 15.00 
Adress: Alströmergatan 39 på Kungsholmen i Stockholm. Pris: 50 kronor för 
vuxna och 40 kronor för pensionärer. Gå gärna in på 
www.tullverket.se/se/Om_oss/museum. 

Anmäl till Ginger Widinghoff, ginger.widinghoff@telia.com, 08-89 05 94 
(kväll/helg). 

Måndagen den 24 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi träffas för att diskutera olika frågor, byta erfarenhet och ge varandra tips. 
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 08-604 28 37 
(kväll/helg). 

Onsdagen den 26 september – 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 27 september – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Sociala arkiv fram till 1930-talet 
Anmäl till Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) 
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Helgen den 22-23 september – Släktforskarnas Hus i Leksand 
SSGF arrangerar en resa till Släktforskarnas Hus i Leksand lördag-söndag 22-23 
september. Vi kan börja forska på lördag förmiddag och sedan hålla på till natten 
mot söndagen så länge vi orkar – och sen på söndag tills vi åker hem. Lördag 
kväll finns möjlighet att delta i en gemensam middag. Vi bor på hotell 
Moskogen, granne med Släktforskarnas hus. 

Vad ingår i priset: 795 kronor kostar det om du bor tillsammans med någon i 
dubbelrum och 895 kronor om du föredrar enkelrum. Förutom rum och frukost 
ingår all forskning och forskningshjälp samt transport till bussen som avgår från 
Leksand 18.30 på söndagen. 
Vad ingår inte i priset: Resor och måltider förutom söndagsfrukosten. 

Anmäl senast den 12 september till Ulf Berggren , ulfbulfb@yahoo.se, eller på 
telefon till Ginger Widinghoff, 08-89 05 94 (kväll/helg). Meddela då om du vill 
bo i enkelrum eller i dubbelrum, och i så fall vem du delar rum med. Uppge 
också transportbehov söndag kväll. 
Pengarna sätts in på SSGFs plusgirokonto 35 82 69-9 

Förortsgrupperna 

Solnagruppen 
Tisdagen den 18 september kl 18.00 –Frihamnen 
Vi gör ett studiebesök till Stadsarkivet i Frihamnen och får veta vad som finns 
där och få information om hur man går tillväga för att beställa handlingar. 
Förutom solnagruppens medlemmar är naturligtvis övriga medlemmar i SSGF 
välkomna i mån av plats. Anmäl snarast till Kerstin Almroth eller Berit 
Börjesson nedan. 
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, 08-27 94 28, berit.borjesson@tele2.se, 
Kerstin Almroth, 08-82 87 11, kers.almroth@telia.com. 

Västerortsgruppen 

Onsdagen den 19 september – Kvalitet i släktforskningen kl 19.00 
Michael Lundholm talar om kvalitet och hur vi kan uppnå det i vår 
släktforskning. 
Plats: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, 
Vällingby. 
Tid: 19.00-21.00 
Kontaktperson: Eva Löfman, 0704 153609, eva@promediafoto.com 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefoner: 08-503 04 102 (arbetet), 
0708 12 05 10 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) 
marianne.stromberg@tso.akzonobel.com, eller 
marianne.stromberg@bredband.net. 

Lidingögruppen 
Kontaktperson: Gunnel Lohasz Ålin, 08-765 16 85, gunnelalin@hotmail.com 


