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Släktforskarförening

Hej släktforskarvänner!
Hoppas att ni alla har haft en skön sommar med avkoppling från det vardagliga
och att ni nu längtar efter höstens aktiviteter som har med släktforskning att göra.
Styrelsen har träffats och plockat ihop ett program och en verksamhet för hösten.
Vi hoppas att vi även denna gång har lyckats hitta aktiviteter som är intressanta.
Dock är vi alltid intresserade av att få in tips och idéer på nya programpunkter för
framtiden. Programmet startar den 16 september med en utflykt och guidning i
Linderås by och avrundas i början av december med den traditionsenliga
grötfesten. En nyhet för i höst är att vi kommer att ha lördagsöppet i föreningens
lokal. Meningen är att det ska bli en träffpunkt för medlemmarna.
Vi hoppas att många av er har möjlighet att vara med på höstens aktiviteter.
Notera gärna direkt i almanackan de olika programpunkterna och kom ihåg att
anmäla er där det finns angivet.
Det är glädjande att intresset för vår hemsida på Internet är så stort. Vi får in
många efterlysningar efter svårfunna släktingar och det är flera personer som
kommit med som medlemmar den vägen. Gå gärna in på hemsidan och titta
regelbundet om ni har möjlighet, eftersom alla nyheter och eventuella
förändringar av program och liknande alltid finns noterade där.
Jag vill också rikta ett stort tack till alla som hjälper till vid föreningens olika
arrangemang och i kursverksamheten.

Weimar Sjöstedt
Ordförande

Martin Giertz hade mycket att berätta om Torpa kyrka och kyrkogård
för föreningens medlemmar.
Nästa träff var berättarkvällen, där föreningens medlemmar berättade om sina
släktforskningar. 27 personer hade mött upp till kvällen.
Vårens program avslutades som vanligt med en utflykt. 35 personer kom till
Torpa kyrka där Martin Giertz berättade kyrkans historia. Äntligen hade vi en
underbar dag med både sol och värme. Utflykten fortsatte till Asby Skolmuseum
och utställningen om Andrew Peterson. Här informerade Tord Eriksson och Ola
Kindstedt. Många av deltagarna avslutade utflykten med lunch på Ydre Värdshus.
Styrelsen

Ängarydsgatan 8 TRANÅS
Tel 0140-38 56 60

JORDEN ÄR RUND
FRAMTIDEN ÄR CIRKELFORMAD

TRANÅS 0140-163 04

Styrelsens återblick
Årets aktiviteter startade med en fortsättningskurs i släktforskning där 13 personer
deltog. Samma vecka startade Lennart Sandgren medlemsöppet på tisdagar. Dessa
dagar har som tidigare år varit välbesökta.
Årets första medlemsträff var årsmötet. Sven-Olof Friman hade avsagt sig att
fortsätta som ordförande så här återkom Weimar Sjöstedt som ordförande under
2008 och Sven-Olof blev vice. Efter 7 år, bl a som sekreterare, lämnade Lennart
Sandgren styrelsen. Ny i styrelsen blev Bernt Marmelid. På mötet beslutades att
årsavgiften ska höjas från 80 kr till 100 kr fr o m 2009. Familjemedlem betalar
som tidigare 50 kr. Mötets föredragshållare var Weimar Sjöstedt som berättade
om åren tillsammans med släktforskarvännen Ivar Adolfsson som
avled den 17 november. 25 personer
kom till årsmötet.
Vi deltog i Släktforskningens Dag
den 15 mars, där allmänheten kom
och fick information om
släktforskning. Dagens
föredragshållare var Johan Birath som
berättade om sin senaste bok
”Brännvin, vatten och bröd”. Detta
var dagens höjdpunkt,
samlingslokalen var ”knökafull”.
Närmare 60 personer hade bänkat sig
för att lyssna på denne duktige
berättare. När vi stängde hade
närmare 100 personer besökt oss.

Johan Birath fängslade alla
åhörare på Släktforskningens dag

Kursverksamhet
Nybörjarkurser i släktforskning pågår i höst under torsdagar och
fortsättningskurser under måndagar. Är du intresserad eller har frågor kring
kurserna, slå en signal till Gerd Brisfjord Karlsson tel. 0140-161 59.

Medlemsöppet i föreningens lokaler
Tisdagar mellan klockan 15.00 och 20.00 är det öppet för medlemmar i
släktforskarföreningens lokaler på Storgatan 50 i Tranås (ingång från gården).
Medlemsöppet börjar den 23 september och pågår under hösten. Dessa dagar
har medlemmarna möjlighet att forska på egen hand, med hjälp av föreningens
material och Genline. Vid användning av Genline tas en kostnad ut på 10
kronor per timme.
I våra föreningslokaler finns tillgång till rullfilm och mikrofilm (samt läsare) för
socknarna inom Tranås och Ydre kommun samt närmast angränsande socknar. Vi
har också ett antal CD-skivor och böcker. Mycket material finns också nedtecknat
och insatt i pärmar.
Ansvarig för tisdagarna är Lennart Sandgren tel. 0140-31 12 62
eller 070-337 65 86. Ring Lennart om du vill boka tid för Genline eller om du har
några andra frågor rörande medlemsöppet.

Medlemsavgift 80 kr/år
Familjemedlem 50 kr/år
Föreningens plusgiro 44 21 88-9

Göran Lennartsson
Reg. Fastighetsmäklare

Akustik och Takelement, Tel. 0381-601 14, www.traullit.se

Storg. 4, Tranås Tel. 0140-120 70, 070-520 70 55
Fax 0140- 190 20, Bost. 0140-31 16 11
info@famnab.com
www.famnab.com

Välkommen till höstens program 2008
Tisd 16 sept.
Kl 18.00
vid Linderås
kyrka

Vandring i Linderås by
Utflykt till
Linderås och
vandring i kyrkbyn med
Weimar Sjöstedt
som ciceron. Vi
avslutar med
kaffe i församlingshemmet.
Kostnad 30:-.
Samling vid
Parkhallen kl.
Linderås kyrka från slutet av 170017.30 för samtalet.
åkning. Anmälan
till Weimar tel. 31 15 60 senast den 13/9.

Torsd. 16 okt. Ulf Lundberg berättar o sjunger
Kl 18.30
Ulf Lundberg från Aneby berättar om sitt liv som fosterbarn.
Vuxenskolan Han har också med sin cittra och spelar o sjunger lite för oss.
Storg. 50
Kaffeservering.
Lörd. 8 nov.
Kl 10.0014.00
Vuxenskolan

Öppet hus med filmvisning

Fred. 5 dec.
Kl. 18.30
Vuxenskolan

Grötfest
Dags för den traditionsenliga grötfesten med tomtegröt och
skinksmörgås. Underhållning av cittragruppen ”Sommens
Böljor”.
Kostnad:
50 kronor.
Anmälan
senast 1/12
till Gerd på
tel. 161 59.
Välkommen!

Premiär för

LÖRDAGSÖPPET
Under hösten kommer föreningens lokaler att vara öppna lördagar
mellan klockan 13.00 och 16.00. Tanken är att det ska bli en
träffpunkt för medlemmar där man kan forska, ta en kopp kaffe
och få en pratstund med släktforskarkollegorna.
Första lördagsöppet i höst blir den 4/10.

Välkomna!

Öppet hus för medlemmar och andra. Klockan 11:00 visar
Mats-Olof Hellberg film från Tranås.
Möjlighet att forska via genline och i föreningens olika arkiv.
Kaffeservering och lotterier.

Ett
Ett stort
stort TACK
TACK till
till våra
våra sponsorer!
sponsorer!
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