AKTIVITETER HÖSTEN 2017
Lördagen den
16 september
kl. 13.00

UTFLYKT till Trumpetarbostället i Billinge.
Vi besöker ett helt unikt litet frilandsmuseum mitt i Skåne som efter 26 års visning blivit ett av
Skånes mest omtyckta utflyktsmål för gruppresor. Gårdarna är återskapade i 17-1800-tals miljö och
ni får här följa med på en humoristisk, mycket intressant guidning på redig skånska.
Njut av kaffe med hembakat i denna fantastiska miljö och avsluta med ett besök i ”Farmors
undantag”.
Kostnad för guidning, kaffe och fralla 100:-/person.
Vägbeskrivning se www.trumpetarbostallet.se
Anmälan till: Arne Wallin, tel. 070-259 82 19, e-post: wallin.arne@telia.com
Senast lördagen 9 september.
Plats: Trumpetarbostället i Billinge.

Lördagen den
23 september

Anbytarträff med Mellanskånes Släkt o Hembyggdsforskare.
Ni som önskar deltaga kontaktar Curth Svensson för anmälningsblankett och information.

Kontaktperson: Curth Svensson, tel. 0415-13149, e-post: cocsvensson@gmail.com
Lokal och tid: meddelas efter anmälan

Torsdagen den
12 oktober
kl. 18.00 – 20.00

ESLÖV – Jourkväll
Frågor och svar – vi hjälper till
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 CDskivor, 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: Medborgarhuset, D-salen, Södergatan 29, Eslöv

Söndagen den
22 oktober
Kl. 10.00-13.00

ESLÖV- Släktforskardag med ÖPPET HUS
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 kyrkoböcker 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 CDskivor, t. ex. Sveriges Dödbok 1901-2013, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910 m. fl.
Kontaktperson: Anders Strandberg, tel. 0413-10492, e-post: 041310492@telia.com
Lokal: Medborgarhuset, D-salen, Södergatan 29, Eslöv

Måndagen den
20 november
kl. 18.00 – 20.30

ESLÖV – DISGEN introduktion/utbildning
Vi har bjudit in Patrik Hansson från DIS för att presentera släktforskarprogrammet DISGEN.
Presentationen kommer att genomföras med bildprojektor och beräknas ta c:a 1,5 tim. Därefter blir
det kaffe och frågestund.
Föranmälan krävs.
Kontaktperson: Anders Strandberg, 0413-10492, 041310492@telia.com
Lokal:Medborgarhuset, B-salen, Södergatan 29,Eslöv

Välkommen till våra medlemsaktiviteter!
Med reservation för eventuella programändringar

Se även vår hemsida:

www.esff.se
Följ oss på

