AKTIVITETER VÅREN 2020
Lördagen den ESLÖV – ”Prova på släktforskning”. 18 januari kl .10.00-13.00 Välkomna alla med intresse för
släktforskning. Vi hjälper dig med att påbörja din forskning och kanske få svar frågan på om släktforskning är något
för mig.

Vi ställer upp med datorer, material och instruktörer. Gärna föranmälan.
Kontaktpersoner: Jennie Rahm e-mail: rahm.jennie@gmail.com Cecilia
Sandbring e-mail: cecilia.sandbring@telia.com

Lokal: Föreningens lokal, Medborgarhuset Eslöv (högdelen 3:e vån.)

Måndagen den
24 februari kl.
18.30.

ESLÖV-Årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det underhållning av den välkände f.d. musikläraren
Tommy Lindskog som sjunger och kåserar.
Kaffeservering.
Kontaktperson: Curth Svensson e.mail: cocsvensson@gmail.com
Lokal: Medborgarhuset, B-salen, Södergatan 29 , Eslöv.

Lördagen den HÖÖR – Släktforskardag med öppet hus 21
mars
kl. 10.00 – 13.00
Välkomna alla med intresse för släkt-och folklivsforskning. Vi hjälper dig att påbörja din antavla.
Om du har kört fast i din forskning kan vi kanske tillsammans lösa problemet, tyda texter eller svara på annat som du
undrar över om släkt-och folklivsforskning. Utöver tillgång till kyrkböcker m.m. på Internet, Arkiv Digital och SVAR, så
finns det möjlighet att ta del av samtliga pärmar med föreningens avskrifter och register av födda-vigda-döda samt
CD-skivor, t.ex. Sveriges dödbok 1901-1913, Svriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910 m.fl.
Kontaktperson: Eskil Karlsson tel. 0413-21918, eskil.karlsson@outlook.com

Lokal: Biblioteket, Friluftsvägen 13, Höör

Torsdagen den
16 april
kl. 18.00

UTFLYKT till Lunds Historiska Museum vid universitetet
Vi går på guidad visning i …………………………..

Vägbeskrivning: Beläget bakom Lunds domkyrka.

Föranmälan krävs.
Kontaktperson: Essie Kjällquist e.mail: essie.kjallquist@telia.com
Torsdagen den
7 maj kl.
18.00-20.00

ESLÖV – Jourkväll med Öppet hus
Frågor och svar – vi hjäper till.
Välkomna alla med intresse för släkt-och folklivsforskning. Vi hjälper dig med att påbörja din
antavla. Om du har kört fast i din forskning kan vi kanske tillsammans lösa problemet, tyda
texter eller svara på annat som du undrar över om släkt-och folklivsforskning.
Utöver tillgång till kyrkböcker m.m. på internet, Arkiv Digital och SVAR, så finns det möjlighet
att ta del av föreningens avskrifter och register av födda-vigda-döda samt CD-skivor, t.ex.
Sveriges dödbok 1901-2013, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910 m.fl.
Kontaktpeson: Arne Wallin e-mail: wallin.arne@telia.com
Lokal: Föreningens lokal, Medborgarhuset Eslöv (högdelen vån.3)

Välkommen till våra medlemsaktiviteter!
Med reservation för eventuella
programändringar Se även vår hemsida:

www.esff.se
Följ oss på

