Folkare Släktforskarförening

Nyhetsblad
Nr 5, november – december 2019

Öppet Hus onsdag den 20 november 15.00 – 19.00.
Släktforskningsakut
Troligen har du frågor som du vill lösa, ta nu chansen och få svar på problemen. Boka in onsdagen
så försöker vi lösa dina läsproblem.

Onsdag den 4 december kl 15.00 – 19.00
kl 17.00 dukar vi fram julgröt och smörgås.

OBS! Förhandsanmälan senast den 1/12-19
genom mail folkare.fsf@telia.com eller till Ulrika mobil
070 833 08 19.

Öppet i föreningslokalen – varje vecka i vår!
Under januari – mars kommer vi att hålla öppet varje vecka. Vi varvar med onsdagar (jämna
vieckor) och lördagar (udda veckor). Vårens första Öppet Hus lördagen den 18/1 därefter onsdagen
den 22/1. Vi hoppas på många besökare! Välkomna!
Vissa lördagar kommer vi att ha ett tema. Programmet finns i kommande nr av An-Siktet och på
hemsidan där eventuella ändringar och tillägg också visas.

Lästips
Har du läst någon bok som du tror andra kan ha nytta och glädje av som du vill tipsa andra om. Skriv
ihop några rader och skicka det till Klas Englund. bbb24klas@gmail.com.
Se hemsidan www.folkareforskarna.se/boktips/.

Vårens kurser i föreningens regi
Vi kommer att fortsätta med kurser i föreningens regi. Mer information kommer på föreningens
hemsida www.folkareforskarna.se och i kommande nr av An-Siktet nr 3/2019. Intresseanmälan kan
göras redan nu, enklast via hemsidans kontaktformulär eller e-post till folkare.fsf@telia.com.

Läsning av gamla stilar
Alla har vi väl då och då kämpat med handskrivna texter för att få reda på mer om våra anor eller
vår hembygd. Under våren fortsätter vi med läsövningar för intresserade.

Digitala forskarsalen SVAR
Introduktionskurs i hur man anväder Riksakivets internettjänst Digitala forskarsalen SVAR. Tjänsten
är gratis. Introduktionskursen vänder sig till de som forskat tidgare men inte kommit igång med
SVAR.

Kamratcirkel i DNA-forskning
Du som har DNA-testat dig och vill veta lite mera. Varför inte gå med i föreningens kamratcirkel?
Vi använder Peter Sjölunds bok ”Från DNA-TEST till SLÄKTTRÄD” som litteratur.
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