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Information om släktforskarkurser våren 2023

Innan du funderar på en kurs kom gärna och hälsa på oss på någon av våra öppna hus, där kan vi 
berätta lite mer om kurserna. Tiderna hittar du i vårt program, klicka på knappen ”Aktuellt 
program” på vår hemsida (www.esff.se). Du kan givetvis även kontakta någon av personerna som 
finns i slutet på dokumentet.

Kursavgift 325 kr
Abonnemang 13 veckor hos Arkiv Digital 425 kr (rabatterat pris), årsabonnemang kostar f.n. 1895:-
Du har dock tillgång till Arkiv Digital under lektionerna utan kostnad, detta då på föreningens 
datorer.

Du måste vara medlem i Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare, 225 kr huvudmedlem och 50 kr 
för familjemedlem. Inbetalas på bankgiro 5729-1262 uppge namn, medlemsnummer (om du har), e-
post och adress.

Preliminärt använder vi en lokal på Medborgarhuset i Eslöv, där du sitter vid eget bord.
Vi kommer att följa myndigheternas regler och rekommendationer.
Varje lektionstillfälle pågår ca 2,5 timme med en kort paus för fika.
Vi räknar med 6 elever och normalt 2 kursledare i varje grupp.

Preliminära tider  Tisdagar: 09:00-11:30,   12:45-15:15,   15:30-18:00,   18:15-20:45
Onsdagar: 09:00-11:30,   12:45-15:15,   15:30-18:00,   18:15-20:45

Tiderna kan komma att ändras vid vissa tillfällen beroende på tillgång till lånad lokal.

Du håller på med din egen forskning och får hjälp av kursledarna när det behövs. Vid varje 
kurstillfälle försöker vi också ha en kort gemensam genomgång av något ämne, ert eller vårt 
förslag. Kursledare finns på plats för att hjälpa till och svara på dina frågor, men det är du som 
forskar.

Du kan använda någon av förenings datorer eller din egen, vi ger dock ingen datorsupport. 
Föreningens CD-skivor och egna material finns bara på föreningens datorer:

Arkiv Digital
ESFF:s avskrifter av kyrkoböcker, födelseböcker, vigselböcker och dödböcker från 
församlingarna i Eslöv och Höör. Här hittar man t.ex. enkelt föräldrarnas alla barn.
Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990.
Sveriges dödbok 8 (1830 - 2020)
Emibas (emigrant skiva)
m.fl.

http://www.esff.se/
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Om du är nybörjare så får du en grundlig genomgång om var man hittar information och hur man 
dokumenterar det man har hittat, vi räknar med att detta tar knappt två lektionstillfällen. 

Mycket av den information som är tillgänglig har en sekretessgräns på mellan 70 och 110 år, dvs. 
man kommer inte åt information som är nyare än så. Därför börjar man sin forskning på någon som 
levde före dessa tidsgränser. Ta med namn och födelseuppgifter på den/de du vill börja med.

Förbered gärna frågor innan lektionerna.

En sak är säker, du blir aldrig klar med din släktforskning, det finns alltid mer att hitta.

När du anmäler dig så behöver vi följande information:
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post adress
Medlemsnummer (om du har)

Vid anmälan godkänner du samtidigt att vi lagrar lämnad information digitalt.

Enklast gör du anmälan via hemsidan ”Kurser” och sedan ”Kursanmälan” och när du fyllt i 
anmälan, glöm inte att klicka på ”Klicka här för att skicka”. Din anmälan går då direkt till den som 
är kursansvarig, när vi fått anmälan tar vi kontakt med dig.

Kontakt information (e-post):
Anders Strandberg 041310492@telia.com 
Arne Wallin wallin.arne@telia.com
Bengt Thell bengt.thell@telia.com

mailto:041310492@telia.com

