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Ordförande har ordet
När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. ”Hjälp
vad tiden går fort”, tänker många och undrar vad hände med året som gått.
Ju äldre man blir desto fortare går tiden, men då brukar jag tänka på en
arbetskamrat, som tyvärr inte finns i livet längre. Han brukade säga följande
när man gnällde att tiden gick för fort, ”fyll inte livet med dagar, utan dagarna
med liv”! Tänkvärda ord.
Att det gångna året gick fort kanske för en del berodde på att vi hade mycket extra
arbete med vårt 25-årsjubileum. Nu i efterhand känns det bra att det äntligen blev
ett jubileumsfirande och vi i jubileumsgruppen är tacksamma för all den uppskattning som vi har fått från Er medlemmar för de arrangemang som vi ordnade under
året. Nu är det inte bara vi i jubileumsgruppen som har gjort allt arbete och ska ha
allt beröm, utan vi har utnyttjat många av Er medlemmar och jag vill här tacka Er
alla som har varit med och hjälpt till med jubileumsåret. Utan Er hjälp hade vi inte
klarat alla arrangemang.
Nu har vi satt ihop ett nytt program för våren och hoppas att det låter intressant.
Vi kommer även i år att deltaga på Släktforskningens dag, vill göra Er uppmärksamma på att det blir på Tranås Bibliotek i år. Denna lokal blir ju mer centralt och
vi hoppas att folk som passerar under lördagen tar sig tid och besöker oss. Vi har
också lyckats få Claes Westling, från Landsarkivet i Vadstena, att komma och
prata om hur man börjar släktforska, men också hur går vi vidare. Känner Ni personer som kan vara intresserade av att börja släktforska, gör gärna reklam för
denna dag och berätta att de är hjärtligt välkomna. Vi kommer att ha medlemmar
som hjälper dem med frågor kring släktforskningen. Vårutflykten blir i år till
Bjälbo kyrka och Skänninge gamla stadsdel. När Rolf Båvius var hos oss i höstas
och berättade om Birger Jarl så gjorde han reklam för Bjälbo och flera åhörare
tyckte att vi skulle åka dit så jag hoppas nu att många har möjlighet att följa med.
Vill också meddela att det blir en anbytarträff i den nybyggda Brunnsparkskyrkan
i Tranås lördagen den 24 september. Arrangör är ÖGF men vår förening kommer
att hjälpa till med träffen. Anteckna gärna detta datum i Er almanacka redan nu.
Vi återkommer i höstens medlemsblad och på vår hemsida om tider och anmälan.
Vid årsmötet kommer jag att lämna styrelsen. Jag kom med som suppleant
1999 och blev ledamot 2002 och känner nu att det är dags att någon ny tar vid.
Det har varit många intressanta år. Jag fick vara med när Ivar, Weimar och Olle
var med i ledningen. Legender alla tre i föreningen. Jag vill här passa på att tacka
alla som jag har samarbetat med i styrelsen under dessa år och Ni medlemmar
som gav mig förtroendet att vara med i föreningens styrelse.
Sven-Olof Friman, ordförande

Kursverksamhet
Intresset för släktforskning verkar öka i
omfattning och kursverksamheten går på
högvarv. Under hösten 2010 deltog 16
personer i nybörjarkurser. Dessa var
uppdelade på eftermiddags- och
kvällskurser. En uppskattad del av
kurserna är utflykten till Vadstena
Landsarkiv. Den två timmar långa
guidade visningen av slottet och arkiven
är verkligen en höjdpunkt för både oss
ledare och elever. Det är en fantastisk
uppgift att som kursledare få vägleda
dessa engagerade deltagare genom släktforskningens mysterium.
Under januari och februari 2011 kommer 15 personer att gå fortsättningskurs.
Därefter startar ännu en nybörjarkurs den 3 mars.
Vi som svarar för kursverksamheten är Gerd Brisfjord Karlsson och Lillian Ström
tillsammans med Irene Nordell och Jessika Netterberg.
Gerd Brisfjord Karlsson
Studieansvarig tel: 0140-161 59

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 vår
Lörd. 5 mars
Kl. 16.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Årsmöte

Månd. 7 mars
Kl. 18.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Disgen-kväll

Mats-Olof Hellberg visar
filmer från Tranåsbygden.
Årsmötesförhandlingar enligt
Utskickad dagordning.
Kaffeservering och lotterier.

Börje Jönsson från Eksjö
gästar oss. Kom och ställ
frågor och få inblick i hur Mats-Olof Hellberg visar några av
sina filmerKaffe
på årsmötet.
släktforskarprogrammet Disgen fungerar.
o smörgås 30:-.
Anmälan senast 1 mars till Gerd, telefon 0140-161 59

Lörd. 19 mars Släktforskningens dag
Kl. 10-14
- Upptäck din egen historia!
I Tranås
Hur börjar du släktforska och hur går du vidare?
Stadsbibliotek Klockan 12.00 ”Släktforskarnas arkivmaterial hos
OBS! Platsen! Landsarkivet” Claes Westling, avdelningschef på
Landsarkivet i Vadstena, berättar och svarar på frågor.
Kaffeservering.
Torsd. 14 april Berättarkväll
Kl. 18.30
Föreningens medlemmar medverkar med egna intressanta
Vuxenskolan berättelser. Du som vill berätta, kontakta gärna någon i
Storg. 50
styrelsen. Kaffeservering.

TRANÅS

0140-16304

ens program 2011
Lörd. 28 maj Utflykt till BjälboSamling
Kl. 9.00
i Tranås

Skänninge
Vi åker till Bjälbo kyrka och
Skänninge, där vi blir guidade av
Birger Jarl-kännaren Rolf Båvius.
Lunch äter vi på Centralkrogen
i Väderstad till ett pris av 95:(varmrätt, sallad, dricka och
kaffe). Medtag egen kaffekorg
till förmiddagsfikat.
Samling 9.00 på Parkhallens parkering i Tranås för samåkning med egna bilar. Vi är tillbaka i Tranås ca klockan 16.
Anmälan till Sven-Olof, tel 0142-520 67, senast 22 maj.

Medlemsöppet.
Tisdagseftermiddagar mellan klockan 15.00 – 19.00 är våra lokaler på Storgatan
50 öppna, med början 25 januari. Då har du möjlighet att forska på egen hand,
träffa andra medlemmar samt utbyta tankar och erfarenheter.
I lokalerna finns tillgång till ett omfattande material från 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.
Kontakta Lennart Sandgren, telefon 0140-311262, om du har några frågor.

Nu har vi även utbildningar! Se mer på vår hemsida!
0140-741360 / info@interfejs.se / www.interfejs.se
Östra Bergsgatan 5C, 573 36 TRANÅS

Styrelsens återblick hösten 2010.

Svae och Suhr från Ydre stod för den
musikaliska underhållningen på jubiléet.
Johan Birath kåserade om
Efter mycket förberedelser
så blev det till slut
.
bland annat släktforskaren.
den 25 september och Jubileumsfest.
Lugnalandet i Sommen stod för den goda maten och underhållningen
svarade
.
Johan Birath för och resultatet av detta blev mycket nöjda deltagare. Weimar
Sjöstedt blev särskilt uppmärksammad i och med sitt hedersdiplom från
släktforskarföreningen.
I oktober hade vi en medlemsträff då vi fick besök av släktforskarförbundets
ordförande Barbro Stålheim som berättade om förbundets verksamhet. Som
avslutning serverades kaffe i vanlig ordning.
En lördag i november hade vi öppet hus. Det var
nämligen Arkivens dag. Mycket material fyllde
vuxenskolans lokal dels från kommunens arkiv och
från medlemmars privata samlingar, bl.a. visade
Lennart Ring sin film om Vallonerna.
Klockan blev 12 och då fick vi besök av Birger Jarl
alias Rolf Båvius från Bjälbo. Han höll ett mycket
intressant och medryckande föredrag om just Birger
Jarl, som 2010 skulle fyllt 800 år. Besökarna visade
ett stort intresse med många frågor och
diskussionsinlägg.
Många besökte oss denna dag, både medlemmar
och intresserade utifrån.
För den som ville ha något i magen fanns det kaffe,
bullar och kakor.

Rolf Båvius som Birger Jarl.
.

Nu började det att närma
sig jul och då blev det
grötfest även i år trots att
Gerd blev sjuk och inte
kunde medverka.
Kvällen började med ett
uppskattat luciatåg.
Härliga ungar från
Sommen som underhöll
med många fina julsånger.
Belöningen blev
godispåsar till var och en.
Ett förtjusande luciatåg underhöll på grötfesten.
Så var det dags för det
traditionella lotteriet med många vinster skänkta av våra medlemmar. Den här
kvällen serverade vi gröt och skinkmackor samt kaffe till ca 40 medlemmar.
Under hösten anordnade Gerd och Lilian en jubileumsutställning på Biblioteken i
Tranås och Österbymo. En dag i veckan har vi funnits på plats och kunnat
informera och visa hur vi släktforskar med hjälp av datorn. Utställningen lockade
många besökare, som blev intresserade av släktforskning.
Styrelsen

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

Lars Karlsson
tel. 0140-153 05, 076-125 30 39

FÖRENINGENS STYRELSE
Ordf. Gerd Brisfjord Karlsson
Tranåskvarnsg. 14 C, 573 33 Tranås
Tel. 0140-161 59 / 073-071 85 11

E-post: gerdbk@yahoo.se

Vice ordf. Gunnar Malmberg
Storspovsgatan 7, 573 37 Tranås
Tel. 0140-17734

E-post: gunnar.sa.malmberg@telia.com

Kassör Ingegerd Fransson
Tingsvägen 1 B, 573 35 Tranås
Tel. 0140-155 12 / 076-786 71 66

E-post: ingegerd.fransson@telia.com

Sekreterare Lillian Ström
Högstorp 1, 573 92 Tranås
Tel. 0140-660 06 / 070-548 98 22

E-post: lillian.strom@telia.com

Vice sekr. Birgitta Rääf
Köpmangatan 8, 570 60 Österbymo
Tel. 0381-600 14 / 070-226 42 64

E-post: birgitta.raaf@hotmail.com

Ledamot Iréne Nordell
N. Storgatan 86, 573 34 Tranås
Tel0140-14057

E-post: irene.nordell@live.se

Ledamot Sune Gustafsson
Rosebo 4, 573 93 Tranås
Tel. 0140-61024

E-post: suneoannmargret@hotmail.com

Tranås/Ydre Släktforskarförening

www.tranasydre.se

