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Hej alla släktforskarvänner!
” Sommaren är kort, det mesta regnar bort”, den
sången hör vi då och då i radio och TV. Visst är det
så att sommaren går så fort förbi, det har regnat en
hel del, men vi har också fått njuta en hel del av sol
och värme.
Nu är det augusti och vi börjar se fram emot
höstens aktiviteter med nya möjligheter till
släktforskning både för nybörjare och för oss som
varit med ett tag. Men vad vore kursverksamheten
utan våra ledare, som troget ställer upp termin efter
termin och som är värda ett stort TACK!
Vi i styrelsen har träffats och satt ihop ett program för hösten, som vi hoppas skall
falla i smaken. Skriv gärna in de olika tillfällena i almanackan redan nu och glöm
inte heller att anmäla Dig, när det är påkallat.
Kolla också vår hemsida då och då där eventuella förändringar och nyheter förs
in. Där har du också möjlighet att göra efterlysningar.
Väl mött i höst!
Sylwia Lööw
Ordförande

Amerika, som hade
rötter i Ydre med
omnejd, men tyvärr
uteblev de. Istället
kom folk från bygden
som fick hjälp med att
söka sina förfäder.
Några visade också
intresse för höstens
nybörjarkurser.
Under årets första
månader har vi också
haft fortsättningskurs i
släktforskning med sju
Lasse Karlsson, Olle Mattsson, Rune Elofsson och Gerd
deltagare. Lennart
Brisfjord Karlsson var några av de medlemmar som
Sandgren har som
jobbade under Amerikaveckan.
tidigare år haft
”medlemsöppet” under tisdagar. Det har varit rekord på deltagare under våren och
Lennart har haft hjälp av Östen Ek.
Styrelsen har också bestämt att vi ska fira föreningens 25-års jubileum under
hösten 2010, troligen en lördag under september eller oktober månad. Vi kommer
att tillsätta en festkommitté nu i höst som får ta fram plats, datum och program för
festen. De kommer också att informera på föreningsträffar och på vår hemsida,
om vad de tillsammans med styrelsen arbetat fram.
Styrelsen.
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Styrelsens återblick
Årets första medlemsträff var årsmötet i början
av mars månad, där ca 40 personer deltog.
Weimar Sjöstedt hade avsagt sig att fortsätta som
ordförande och vi fick föreningens första
kvinnliga, nämligen Sylwia Lööw. För övrigt
blev det inga förändringar i styrelsen. Före detta
lanthandlaren i Trehörna, Erik Rydberg, kåserade
om sin hembygd och blev uppskattad bland
årsmötesdeltagarna.
Nästa träff var i mitten av april då vi besökte
Göljamålagården i centrala Tranås. Där hade ett
30-tal medlemmar samlats för att lyssna på Anna Sven-Olof överlämnade blommor
Hultman som berättade om ”kulturens vagga” i
till Weimar som tack för allt
Tranås som var på denna gård. Bland annat fanns
arbete i styrelsen.
P.J.Karlssons bildhuggeri här. Anna höll ett mycket uppskattat föredrag och
visade också prov på sin kunnighet i fiolspel. Vi avslutade kvällen med fika i
klubblokalen.
Den 27 april hade styrelsen utökat vårens program med anledning av
släktforskningsprogrammen som pågick i TV 1, och
som blivit mycket uppskattade. Här ordnade vi en
kväll där allmänheten hade möjlighet att komma
och pröva på släktforskning. Ett mycket lyckat
beslut, för det kom ca 30 personer. Av dessa
anmälde sig 14 personer till höstens nybörjarkurs.
Vårens program avslutades i mitten av maj med
utflykt till Bredestad kyrka, där 17 personer hade
infunnit sig. Här höll Ulf Lundberg, som besökte
oss i föreningslokalen hösten 2008, ett mycket
intressant anförande och visade även kyrkan,
skolmuseet och Hultastugan. Under kaffestunden i
stugan underhöll Ulf med musik och sång.
Utflykten avslutades med lunch i Aneby.
Vi deltog också i Amerikaveckan som pågick under
tiden 12 – 21 juni i Ydre och Kinda kommuner.
Några av våra medlemmar ställde upp och fanns
Ulf Lundberg visade bl a
under 3 dagar på Biblioteket i Österbymo. Här hade
fallosstenen i Bredestadsdalen.
vi hoppats på att det skulle komma folk från

Medlemsöppet i föreningens lokaler
Tisdagar mellan klockan 15.00 och 19.00 är det öppet för medlemmar hos
Släktforskarföreningen på Storgatan 50 i Tranås (ingång från gården). Medlemsöppet börjar den 15/9 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 lokaler finns tillgång till rull- och mikrofilm (samt läsare) för socknarna
inom Tranås och Ydre kommun samt närmast angränsande socknar. Vi har också
ett antal CD-skivor och böcker, samt mycket material som är 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.

Kursverksamhet
Nybörjar- och fortsättningskurser i släktforskning genomförs under hösten.
Har du några frågor kring kursverksamheten, slå en signal till Gerd
Brisfjord Karlsson tel. 0140-161 59.

Kurs i släktforskningsprogrammet Disgen
Lördagen 19 september kl. 10.00 – 15.00.
Kursen vänder sig både till nybörjare och övriga. Kursledare är Börje Jönsson
från Eksjö. Avgift inklusive kaffe och smörgås är 50:-. Anmälan till
Gerd Brisfjord Karlsson tel. 0140-161 59 senast 15/9.
Även icke medlemmar är välkomna.

Göran Lennartsson
Reg. Fastighetsmäklare
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 2009
Onsd 2 sept.
Kl 19.00
Ydregården
i Österbymo

Lörd 19 sept.
Kl 10.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Kalle Bäck
”Sverigebilden – en historia om rödfärg, byggnader och
trädgårdar”. Den välkände historikern och författaren
Kalle Bäck kommer till
oss och berättar ur sin
senaste bok.
Föredraget äger rum på
Ydregården i Österbymo.
Kostnad: 50:-, vilket
inkluderar kaffe.
Samling vid Parkhallen i
Tranås kl. 18.00 för de
som önskar samåka.

Kurs i släktforskningsprogrammet Disgen
Kursen pågår mellan kl 10.00 och 15.00 och vänder sig både
till nybörjare och övriga. Kursledare är Börje Jönsson, Eksjö.
Avgift inklusive kaffe och smörgås är 50:-. Anmälan till
Gerd Brisfjord Karlsson tel. 0140-161 59 senast 15/9.

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

Torsd. 8 okt.
Kl 18.30
Vuxenskolan
Storg. 50

Sjukdomar förr och nu

Lörd 14 nov.
Kl 10.0014.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Öppet hus – Arkivens dag

Fred 4 dec.
Kl 18.30
Vuxenskolan
Storg. 50

Grötfest

Förre läkaren Per Rickardsson
visar diabilder och talar om
den medicinska utvecklingen
i Sverige. Kaffeservering.

Öppet hus för medlemmar och andra intresserade.
Möjlighet att forska via Genline och i föreningens olika
arkiv. Kaffeservering.

Nu är det dags igen för grötfesten med tomtegröt och
skinksmörgås som
traditionen bjuder.
Underhållning,
lotterier, med mera.
Kostnad 50:-.
Anmälan senast
30/11 till Gerd på
tel. 0140-161 59.
Välkommen!

Medlemsavgift 100 kr/år
Familjemedlem 50 kr/år
Föreningens plusgiro 44 21 88-9

