Kr ing kaffebor det ...
Föreningens styrelse:
Ordförande: Greta Höglund, Anemonvägen 31,460 20 Sjuntorp, 0520
440013, 0520440023@telia.com
Vice ordförande: Harding Helgesson, Rävö Gård, 452 94 Strömstad, 0526
24143
Sekreterare: Kjell Samuelsson, Saltö Kyrkoväg 25, 452 96 Strömstad, 0526
25076
Vice sekreterare / ITansvarig: Stig Carlsson, Rellen 3, 452 94 Strömstad,
052623045, stig.i.rellen@telia.com
Kassör: Ulla Jansson, Nordostpassagen 63, 413 11 Göteborg, 031241168,
ulla@allu.se
Suppleant: Ingrid Arnhall, Backestrandsvägen 5, 452 90 Strömstad, 0526
15916
Suppleant: Britt Mathson, Hagtornsvägen 2, 457 30 Tanumshede, 0525
20677, mathson@hem.utfors.se

Föreningens postadress:
Strömstads Släktforskare, c/o Kjell Samuelsson (se ovan)

Föreningens hemsida: www.stdslektforskare.se

J ubileum i faggor na! Föreningen Strömstads Släktforskare bildades den 14
mars 1987, med syfte är att främja släktforskning och höja intresset för detta
samt stå sina medlemmar till tjänst med råd och anvisningar i släktforsk
ningsfrågor. I skrivande sund är det oklart hur detta skall celebreras.
Välkomna till vår a månadsmöten! Vi har under senare år haft en glädjande
tillströmning av medlemmar. Långt ifrån alla har möjlighet att regelbundet
delta i våra sammankomster. Många bor en bra bit från Strömstad. Men de
allra flesta har väl någon koppling till bygden, och därmed anledning att
besöka Strömstad av och till, kanske en sommarsemester. Varför inte
kombinera en sådan resa med ett besök på ett av våra möten?
Som nämns på tidningens förstasida har vi öppet hus mellan 13 och 17 i
Stadsbiblioteket den andra lördagen i månaden, året runt. Om biblioteket är
stängt så går vi in bakvägen – upp till Pplatsen bakom biblioteket, ner för en
trappa, och hittar den olåsta bakdörren till Biblioteket på vänster hand.
Vi träffas och utbyter anor, vi forskar, vi pratar, vi får information om
sådant som berör släktforskningen och annat. Och så dricker vi kaffe och har
det allmänt mysigt.
I Släktforskarrummet har två egna skåp (olåsta bara under våra träffar)
med forskningsmaterial såsom avskrivna kyrkböcker, ett stort antal gjorda
släktforskningar, avskrivna bouppteckningar och mycket annat. Vi har en
egen PC på plats där bland annat den stora dödboken över hela Sverige finns
inmatad, liksom en hel del färdiga släktforskningar.
Lit nynor sk? Om du är uppkopplad mot internet kan du gå in på
http://digitalarkivet.uib.no. Du välkomnas då med texten ”Digitalarkivet er
Arkivverket sitt tilbod av digitaliserte, søkbare kjelder. Tenesta er gratis og
kan nyttast av alle”, vilket skall tolkas som att ”Digitalarkivet är Arkiv
verkets erbjudande av digitaliserade, sökbara källor. Tjänsten är gratis och
kan utnyttjas av alla.” Om du sedan väljer Digitalpensjonatet får du en lista
över 150 ”personar/institusjonar /som/ har fått oppretta pensjonatrom hos
oss”. Det bästa kommer sist: Østfold historielag, som bjuder på en databas
över ”Innflytta svenskar til Østfold 18121920”.
Alternativt kan du knappa in http://digitalarkivet.uib.no/cgiwin/WebCens.
exe?slag=visbase&filnamn=If01001812&metanr=2977. Lycka till!

Redaktörer för medlemsbladet:
Bertil Holmström, Ulveliden 15, 41674 Göteborg, 031216173,
bertilh@gothnet.nu
Ulla Jansson, se ovan
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Föreningen har bankgirokonto nr 51076917

Medlemsavgiften för år 2007 är 100 kronor.

En God Jul och Ett Gott Nytt Släktforskarår!
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