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Släktforskarförening

Ordförande har ordet
När du får detta medlemsblad så börjar sommaren att gå mot sitt slut. Man märker
att dagarna blir kortare och de mörka kvällarna blir längre och längre. För mig
betyder det att suget efter släktforskningen kommer tillbaka efter att det har legat
nästan helt nere under sommaren.
Nu är det snart dags att följa med Weimar till släktforskardagarna i Örebro (28-29
aug.). Under lördagskvällens middag ska han tilldelas förbundets hedersdiplom
för allt arbete han har lagt ner I föreningen. Vi är många medlemmar som känt
Weimar under åtskilliga år och vi gläds verkligen åt hans utmärkelse.
Fyra veckor senare är det dags för föreningens jubileumsmiddag på
Lugnalandet, se bifogad inbjudan.
Den 14 oktober kommer förbundsordföranden Barbro Stålheim. Hon var
inbjuden till Lugnalandet men hade ingen möjlighet att komma, förbundet har
styrelsemöte samma helg. Jag räknar med att vi också får möjlighet att ställa
frågor till henne om förbundets arbete så förbered er gärna så kanske vi kan få
igång en diskussion.
I samband med ”Arkivens dag” i november kommer den kände Birger Jarlforskaren Rolf Båvius och berättar om hans liv under 1200-talet. Det är 800 år
sedan han föddes i år. Sedan avslutar vi som vanligt året med grötfesten.
Tillsammans med medlemsbladet och inbjudan får Ni en jubileumsskrift som
är skriven av några av våra medlemmar. Hoppas att den ska vara intressant
läsning.
Hoppas nu att Ni kan komma till föreningens träffar för det är inte varje höst
som vi har så många intressanta personer som Johan Birath, Barbro Stålheim
och Rolf Båvius. Glöm inte att notera höstens datum i almanackan.
Vi fortsätter också med tisdagsträffar samt släktforskarkurser, vilket framgår
i medlemsbladet.
Välkomna till föreningens aktiviteter!
Sven-Olof Friman, ordf.

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

immigrerade släktingar. Tyvärr fick vi
informationen att personalen är
uppsagd och att huset är till salu. Vi får
verkligen hoppas att Utvandrarnas Hus
får vara kvar i Växjö.
Nu var klockan 13.00 och vi fortsatte
färden mot Evedahls Värdshus där vi
serverades lunch. Därefter gick färden
vidare mot Granhults gamla kyrka. På
vägen stannade vi till vid Dädesjö
gamla kyrka. Tyvärr hann vi inte gå in i
den kyrkan. Hoppas det blir tillfälle en
annan gång. Vid ankomsten till
Granhult mottogs vi av en mycket
trevlig guide. Han berättade om denna
medeltida träkyrka på ett mycket
engagerat sätt. Inne i kyrkan kände vi
hur mycket denna fina kyrka betyder
för Granhultsborna. Vad bra att de har
stridit så många gånger för att få
Under resan besöktes även Granhults
behålla sin fina kyrka. Efter guidningen
gamla träkyrka från medeltiden.
var det dags för eftermiddagsfika. I den
gamla hembygdsgården ”Kyrketorp” blev vi serverade kaffe, bullar och många
sorters hembakade kakor. Jättegott! Nu återstod bara hemfärden med den duktige
bussföraren. Så kom vi hem till Tranås vid sextiden. Samtliga deltagare var nöjda
med en mycket välordnad bussutflykt.
Under våren har anordnats två kurser, dels fortsättningskurs i släktforskning
med 11 deltagare och dels nybörjarkurs med 7 deltagare. Alla kursdeltagare var
mycket nöjda med våra lärare.
”Medlemsöppet” på tisdagarna fortsatte även under våren. Vid 10 tillfällen har
Lennart Sandgren och Östen Ek funnits på plats och hjälpt medlemmarna om de
så önskat. Samtliga tillfällen har varit välbesökta.
Våra olika programpunkter under våren har varit relativt välbesökta.
Bussutflykten till Utvandrarnas Hus kunde till slut genomföras. Nu hoppas vi att
höstens program ska vara intressant och att många medlemmar har möjlighet att
delta. Dessutom hoppas vi att så många som möjligt har tillfälle att närvara vid
jubileumsfesten den 25 september.
Styrelsen

Styrelsens återblick våren 2010
Vårens olika evenemang började 13 mars med årsmöte där 30 personer deltog.
Som extra programpunkt berättade Weimar Sjöstedt om Tranås gamla griftegård.
Många Tranåsbor vilar där från svunna tider. Mötet avslutades med att föreningen
bjöd på kaffe och jubileumstårta.
Lördagen den 20 mars var det dags för Släktforskningens dag. Temat var denna
gång ”Vet du vem du är? Adel, präster, bönder och torpare? Alla är lika spännande att forska på”. Vi hade ingen föredragshållare och kanske den dåliga
anslutningen berodde på detta. Endast 20 personer deltog.
Aprils evenemang fortsatte med Berättarkväll. Gösta
Sanfridsson inledde med att berätta om ovanliga
förnamn och förnamn relaterade till födelsemånad eller
till nummerordningen i barnaskaran. Det var intressant
att höra hans berättelse och få förklaring till alla
egendomliga namn.
Nästa berättare var Ingrid Käll. Hon hade ett ovanligt
ämne att forska på nämligen ett skrin som hon hade
ärvt. Med hjälp av kursledarna hade hon funnit vem
som var den förste ägaren till skrinet och vilka som
hade tillverkat och målat skrinet.
Östen Ek avslutade med sin berättelse om sin svärfar,
som tjänstgjorde i tre olika länders arméer under 2:a
världskriget, till slut lyckades han fly till Sverige. Alla
närvarade satt helt fängslade och förundrade över detta
märkliga livsöde.
Denna kväll deltog 25 personer.

Medlemsöppet.
Tisdagseftermiddagar mellan klockan 15.00 – 19.00 är våra lokaler på Storgatan
50 öppna, med början 21 september. Då har du möjlighet att träffa andra
medlemmar, utbyta tankar och erfarenheter samt fika till självkostnadspris.
I lokalerna finns tillgång till ett omfattande material för Tranås och Ydre
kommuner samt angränsande socknar. Förutom att det mesta finns på datorer,
finns också nedtecknat material i pärmar. Se vår hemsida www.tranasydre.se för
ytterligare information.
Med hjälp av Genline finns hela Sverige åtkomligt.
Kontakta Lennart Sandgren, telefon 0140-311262, om du har frågor eller vill boka
tid för Genline.

Kursverksamhet
Nybörjar- och fortsättningskurser i släktforskning genomförs under hösten.
Ansvarig för studierna är Gerd Brisfjord Karlsson, tel: 0140-161 59

Ingrid Käll berättade om ett
skrin som gått i arv mellan
generationerna.

Vårens program avslutades med bussutflykt till Utvandrarnas Hus i Växjö. Vi
lyckades få ihop 28 deltagare så att resan
kunde genomföras. Klockan 8 startade
resan från Parkhallen. Första stoppet blev
vid sjön Innaren där vi kunde dricka vårt
medhavda fika. Under resan fick vi
historieinformation, av vår ordförande
Sven-Olof, om olika orter som vi
passerade. När vi kom fram till
Utvandrarnas Hus fick vi dels besöka
museet och dels en guidad visning av
Deltagarna i bussutflykten besökte bland
forskarsalen och alla databaser som finns
annat Utvandrarnas Hus.
vid sökandet efter emigrerade och

Ett stort tack
till våra annonsörer för ert stöd till
föreningens verksamhet!

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 2010
Lörd. 25 sept. Jubileumsfest
Glöm inte att anmäla dig till föreningens
25-årsfest, där bland annat Johan Birath
underhåller. Separat inbjudan följer med
programmet.

Torsd. 14 okt. Medlemsträff
Kl. 18.30
Vi får besök av SläktforskarförVuxenskolan bundets ordförande Barbro
Stålheim som berättar om
förbundets verksamhet.
Kaffeservering.
Lörd. 13 nov.
Kl. 11.00 - 15.00
Vuxenskolan

Fred. 3 dec.
Kl. 18.30
Vuxenskolan

Grötfest
När det lackar mot
jul är det åter igen
dags för släktforskarföreningens
grötfest med tomtegröt och skinksmörgås. Lotterier och
överraskningar.
Kostnad: 50 kronor.
Anmälan senast
29 november
till Gerd på telefon 161 59. Välkommen!

Arkivens dag
Öppet hus för alla
intresserade, i föreningens
lokaler.
Klockan 12.00:
föredrag av Rolf
Båvius från Bjälbo. Han
berättar om den svenske
statsmannen Birger Jarl
som i år skulle fyllt
800 år.
Kaffeservering.

Vi vill ha din epost-adress!
För att lättare få ut aktuell information till våra
medlemmar, ber vi dig som har epost-adress
att meddela den till föreningen.
Du kan skicka adressen till Lillian Ströms mail:
lillian.strom@telia.com
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