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Släktforskarförening

Hej släktforskarvänner!
Det är åter dags att samlas till föreningens aktiviteter under
våren och ta en paus från det vardagliga för att ägna oss åt
släktforskning och gemenskap som våra träffar innebär.
Styrelsen har träffats och plockat ihop vårens program. Även
detta år hoppas vi att det är intressanta aktiviteter som lockar
medlemmarna till att träffas. Lördagsöppet, som vi testade
under hösten, blev inte så uppskattat som vi trodde. Det kom
mycket få medlemmar vid de tillfällena, men det kanske
berodde på tidpunkten eller något annat. Kom gärna med synpunkter till styrelsen
kring detta och även med förslag på olika aktiviteter som föreningen kan anordna
till hösten.
Styrelsen hoppas att många av er har möjlighet att delta i aktiviteterna i vår.
Notera gärna dessa dagar i almanackan och kom ihåg att anmäla er, där det är
angivet.
Det är bra om du har möjlighet att gå in på vår hemsida och titta regelbundet,
eftersom vi där meddelar eventuella förändringar och nyheter. På hemsidan finns
också möjlighet att göra efterlysningar och kanske svara på sådana som andra har
lämnat in.

Höstens program avslutades som
vanligt med grötfesten. 25
medlemmar hade mött upp för att
äta julgröt
samt lyssna
på ”Sommens
Böljor” som
sjöng och
spelade kända
låtar.
Åhörarna
”Sommens Böljor” spelade och
försökte
sjöng på grötfesten.
också ta ton.
En uppskattad
kväll som avslutades med besök av tomtemor, som på sitt
charmiga sätt delade ut julklappar till samtliga.

Tomtemor
besökte oss

Styrelsen

Jag vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar som hjälper till i föreningens
verksamhet med kurserna och i samband med våra olika arrangemang.
Weimar Sjöstedt
ordförande

Välkommen till Falköping den 21-23 augusti 2009

Ängarydsgatan 8 TRANÅS
Tel 0140-38 56 60

JORDEN ÄR RUND
FRAMTIDEN ÄR CIRKELFORMAD

TRANÅS 0140-163 04

Styrelsens återblick

Medlemsöppet i föreningens lokaler

Under hösten har föreningen haft nybörjarkurser i släktforskning med 11
deltagare. I fortsättningskursen deltog 6 personer.
Medlemsöppet på tisdagar har
pågått under ledning av Lennart
Sandgren. Under de första
tisdagarna var det stort intresse,
men något färre deltagare de sista
veckorna.
Styrelsen hade också beslutat att
ha lördagsöppet med start den 4
oktober. Första lördagen var det
bra anslutning, men därefter blev
det sämre och vi avbröt under
november månad när det inte kom
några intresserade.
Vi har som vanligt haft ett
höstprogram för medlemmarna och
började i september med en utflykt
till Linderås, där Weimar Sjöstedt
hade ordnat en vandring i byn. Ett
Weimar Sjöstedt hade mycket att
30-tal medlemmar deltog och det
berätta om Linderås under utflykten.
blev en lyckad afton tack vare
Weimar som ciceron. Kvällen avslutades med kaffe i församlingshemmet.
Under oktober hade vi besök av Ulf Lundberg från Aneby som berättade om sitt
liv som fosterbarn. En mycket uppskattad afton där Ulf också sjöng och spelade
cittra. Han lyckades även få med
åhörarna i allsång. Cirka 25
personer deltog.

Många var intresserade av Mats-Olof
Hellbergs filmer om Tranås.

Öppet hus med filmvisning hade
vi en lördag under november.
Mats-Olof Hellberg visade filmer
från Tranås stad under 1900-talet.
Här deltog ett 25-tal personer, och
många kunde drömma sig tillbaka
till sin uppväxt i Tranås.
Allmänheten hade också
möjlighet att få information om
släktforskning.

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 3 februari och pågår under våren. 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.

Kursverksamhet
Fortsättningskurs i släktforskning pågår i vår under torsdagar.
Nybörjarkurs kommer att starta till hösten. Har du några frågor kring
kursverksamheten, slå en signal till Gerd Brisfjord Karlsson tel. 0140-161 59.

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

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 vårens program 2009
Lörd 7 mars
Kl 16.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Årsmöte
Erik Rydberg kåserar under rubriken ”Vad är Trehörna”. Erik
är en välkänd profil i Trehörnabygden, amatörmusiker, hembygdsvän och före detta lanthandlare. Efter kåseriet har vi
sedvanliga årsmötesförhandlingar, lotterier och fika.

Lörd 16 maj
Kl 09.30
Parkhallen

Utflykt till Bredestad kyrka
Utflykt till Bredestad kyrka,
skolmuséum och Hultastugan.
Ulf Lundberg tar emot och berättar. Samling vid Parkhallen
kl. 09.30 för samåkning. Vi ska
vara vid kyrkan kl 10.00. Ta
med kaffekorg. Efter besöket
vid kyrkan finns möjlighet att
äta lunch på Ekotopia i Aneby.
Pris för lunchbuffé 80 kr.
Anmälan till Hans Åke tel.
0140-20024 senast 14 maj.

Interiör från skolmuséet
i Bredestad.

Bild från Trehörna, troligen 1930-40-tal.
Torsd 16 april
Kl 19.00
OBS!
Samling vid
Vuxenskolan
Storg. 50

Besök på Göljamålagården
Vi besöker Göljamålagården i centrala Tranås där P.J. Karlsson
hade sitt bildhuggeri. Bildhuggeriet var under första halvan av
1900-talet en träffpunkt för stadens bildhuggare, konstnärer och
musiker. Anna Hultman, vars morfar var en trogen besökare där,
tar emot och delar med sig av berättelser och skildringar från
”kulturens vagga” i Tranås. Vi samlas vid Vuxenskolan kl 19.00
Efter besöket serveras kaffe i Vuxenskolans lokaler.

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

12 – 21 juni arrangeras Amerikaveckan i Ydre och Kinda. Veckan handlar om
utvandringen från Sverige till Amerika och då speciellt om de personer som lämnade Ydre och Kinda. Till arrangemanget kommer, på olika sätt, personer i USA
som har sina rötter här, att inbjudas. Dessutom riktar sig programmet också till
alla svenskar som är intresserade av emigrationen, hembygdskultur, släktforskning och liknande.
Amerikaveckan invigs fredagen 12 juni i Kisa och avslutas söndagen 21 i Norra
Vi. Deltagarna kommer att bjudas på allt möjligt från rundturer och emigrantspel
till matmarknad, dragspelsstämma och midsommarfirande. Du som har kontakt
med släktingar i USA med rötterna härifrån – passa på och bjud in dom!
Tranås/Ydre Släktforskarförening kommer under veckan att finnas på Biblioteket
i Österbymo. Du som har möjlighet att hjälpa till, hör av dig till styrelsen. Håll
utkik efter annonser i dagstidningarna med mer programinformation.

