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Släktforskarförening

Hej alla släktforskarvänner!
Gott nytt släktforskarår!
Tiden går fort och vi är redan inne i mitten av
februari när detta skrivs. Kurserna är igång och
programmet för våren har sammanställts. Notera
gärna de olika tillfällena i almanackan redan nu och
kom ihåg att anmäla dig, när så är påkallat.
Intresset för släktforskning är stort. Utan våra
kursledare, som troget ställer upp, termin efter
termin, skulle vi ”stå oss slätt”. De, liksom alla
andra (ingen nämnd, ingen glömd!) som jobbar
ideellt med olika saker inom föreningen, är värda
ett stort och varmt TACK.
Kolla vår hemsida emellanåt. Där noteras eventuella nyheter och förändringar och
där finns också möjlighet att göra efterlysningar.
Under hösten har jag av hälsoskäl inte kunnat medverka och är fortfarande inte
kurant, varför jag har avböjt att bli omvald som ordförande framöver.
Med vänliga hälsningar!
Sylwia Lööw
Ordförande

Välkommen till

Under en lördag i mitten av september hade föreningen ordnat
en kurs om släktforskningsprogrammet Disgen. Kursledare var
Börje Jönsson från Eksjö. Ett 20tal personer hade anmält sig till
kursen som pågick i fem timmar.
Det har också visat sig att det
finns intresse hos fler att gå denna kurs, så vi kommer troligen
att arrangera en även i år.

Många intresserade medlemmar deltog i
Disgen-kursen i september.

Under hösten har vi haft nybörjarkurser i släktforskning, där 17 personer deltagit i
tre grupper. Dessutom en fortsättningskurs med 5 deltagare. Troligtvis är detta
rekord i antal kursdeltagare under en termin. Här tror vi att släktforskningsprogrammen i TV har hjälpt till med att öka intresset för släktforskning.
Föreningen har också fortsatt med ”Medlemsöppet” på tisdagarna, där Lennart
Sandgren tillsammans med Östen Ek har funnits till hands och hjälpt våra
medlemmar vid behov.
Ser vi tillbaka på våra träffar under hösten, så har vi haft en mycket bra anslutning
med undantag av Arkivens dag. Vi hoppas nu att vårens program ska vara
intressant och att många medlemmar har möjlighet att deltaga. Glöm inte att
anmäla er i tid om ni ska följa med på resan till Växjö. Om vi har fått för få
deltagare sista anmälningsdagen, för att kunna genomföra resan, måste vi direkt
avbeställa bussen.
Styrelsen
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Styrelsens återblick

Kalle Bäck drog som
vanligt mycket folk.

Höstens första träff var i början av september på
Ydregården i Österbymo. Kvällens föredragshållare
var den välkände historikern och författaren Kalle
Bäck. Åter igen visade det sig att han drog en stor
publik. Det var troligen rekord i Ydre för
Släktforskarföreningen – det kom cirka 90 personer. I
år berättade han om ”Sverigebilden – en historia om
rödfärg, byggnader och trädgårdar”. Som tidigare var
också detta föredrag mycket uppskattat.

Under oktober hade föreningen en träff i vår
klubblokal, där före detta läkaren Per Rickardsson berättade och visade bilder om
den medicinska utvecklingen. Han berättade bland annat om växternas stora
inverkan på medicinen, särskilt förr i tiden. Ett 30-tal medlemmar kom för att
lyssna på ett intressant ämne.
Lördagen den 14 november deltog vi i Arkivens dag, där vi hade öppet hus för
medlemmar och andra intresserade. Temat i år var ”Liv och död”. I år hade vi
ingen föredragshållare, vilket kan ha påverkat antalet besökare, då det i år endast
kom 25-30 personer mot cirka 50 vid tidigare träffar. Som vanligt blev det
intressanta diskussioner vid fikat om släktforskning.
Året avslutades som vanligt
med den uppskattade
grötfesten med tomtegröt
och skinksmörgås. I år
deltog
den
kände
dragspelSom vanligt var grötfesten populär och lockade
aren
många
medlemmar att njuta av gröten och umgås.
Key
Forkelid från Tranås. Han underhöll med kända låtar under
kvällen och fick också med sig publiken i allsång.
Medlemmarna hade skänkt priser till kvällens lotterier och
vi fick in så många att vi kunde ha tre lotterier. Det kom 34
Key Forkelid under- personer till grötfesten, en mycket bra anslutning.
höll med dragspel
och sång.

Medlemsöppet.
Våra lokaler på Storgatan 50 är som tidigare öppna tisdagar mellan kl. 15.00 –
19.00 för medlemmar som önskar forska på egen hand.
Där 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.
Vid användande av Genline tas en kostnad på 10:-/tim ut.
Ansvarig för tisdagarna är Lennart Sandgren. Hos honom kan du också boka tid
för Genline. Tel: 0140- 311262

Kursverksamhet
Intresset för släktforskningens mysterium verkar öka hela tiden. Detta är
glädjande för föreningens studieverksamhet. Under vintern (våren) 2010 har två
fortsättningskurser pågått. Dessutom kommer en nybörjarkurs att starta i mars.
Ansvarig för studierna är Gerd Brisfjord Karlsson, 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 vårens program 2010
Lörd. 13 mars Årsmöte
Kl. 16.00
Weimar sjöstedt berättar om olika personer som är begravda
Vuxenskolan på Tranås gamla kyrkogård.
Storg. 50
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Kaffeservering och lotterier.
Lörd. 20 mars
Kl. 11.00-14.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Släktforskningens dag
”Vet du vem du
är? Adel, präster, bönder och
torpare? Alla är
lika spännande
att forska på!”
Under dagen får
alla intresserade
möjlighet att
prova på egen forskning via Genline, Arkiv Digital, databaser,
mikrokort och allt vårt övriga material. Kaffeservering.

Torsd. 15 april Berättarkväll
Kl. 18.30
Föreningens medVuxenskolan lemmar medverkar
Storg. 50
med egna berättelser
från sin släktforskning, intressanta
människoöden och
liknande. Kontakta
styrelsen om du har något att berätta. Kaffeservering.

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

Lörd. 29 maj
Avresa från
Parkhallen
kl.8.00

Bussutflykt till Utvandrarnas Hus i Växjö
En heldagsutflykt med
guidning på
Utvandrarnas
Hus, där vi får
se släktforskarlokalen samt
museet. Efter
lunch i Växjö,
besök i Granhults gamla kyrka, där de som önskar kan dricka
eftermiddagskaffe till en kostnad av 40:-. Pris för buss, lunch, inträde och guidningar ca 375:-/person vid 30 deltagare (priset är
subventionerat av föreningen). Avresa från Parkhallen i Tranås
klockan 8.00. Ta med förmiddagskaffe.
Anmälan senast 12 maj till Sven-Olof tel. 0142-52067 eller
Gerd tel. 0140-16159.

Föreningens 25-årsjubileum 2010
2010 fyller Tranås/Ydre Släktforskarförening 25 år.
Detta kommer att firas med en jubileumsfest lördagen den 25
september. Plats: restaurang Lugnalandet i Sommen.
Speciell inbjudan kommer att skickas ut under augusti månad.
Styrelsen har bildat en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett program.
Den består av Gerd Brisfjord Karlsson, Lilian Ström och Sven-Olof
Friman. Gruppen kommer att informera ytterligare på föreningens
hemsida om jubileumsfesten.

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

