Utsänt måndag 1 augusti 2016.

Styrelsen hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter under hösten 2016!
I slutet av nyhetsbrevet finns information om efterfrågade kurser för medlemmar, att söka i
arkivprogram (Riksarkivet SVAR) och arkivera sökresultat (Min Släkt).

Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
Aktiviteter under hösten 2016
Reservation för eventuella ändringar och tillägg samt ändringar av tider. Information om ändringar
sker genom uppdateringar via vårt nyhetsbrev som alla kan anmäla sig till (via hemsidan dalbysff.se)
samt i medlemstidningen Dalbygenealogen med hänsyn till utgivningsplanen.

Fredag 19 augusti utflykt till Högalunds gård, Skepperöd, Hörby
Följ med på resan i spåren efter ”Kloka Brännerista Bengta”.
Det är Högalunds Kulturvandring som leder oss och berättar om läkande örter och den kloka
Brännerista Bengta, som levde 1872-1950 i Skärhus. Folk från hela Skåne kom till henne för att få
hjälp. Men hon kunde också bota på distans. Dessutom var hon synsk och många fick hjälp att
återfinna sina förlorade plånböcker och ringar mm.

Helena N Olofsson kommer att guida oss och berätta om Bengta och hennes läkande örter.
Hela arrangemanget tar drygt 3 timmar. Vi har tillgång till traktor och vagn, där finns plats för 15
åkande personer. (Den vandrande sträckan är inte lång, då det stannas då och då och berättas.)
På fäladen, under vandringen, blir det picknick med bland annat ägg/sill- och köttbullsmörgåsar samt
tårtbit. Detta från Önneköps Hembageri.

Vandrings/åkturen från Högalunds gård startar kl. 11.00. Arrangemanget tar drygt 3 timmar.
Färden dit sker i egna bilar. För anmälan och önskan om samåkning, ring Inger Nilsson 046-808 29
senast 13 augusti, e-post: bibliotek@dalbysff.se Då ska också avgiften för arrangemanget, som är
400 kronor/person inbetalas till föreningens bankgiro 5048-3619.
Restiden till Skepperöd, beräknas till ca en timme. ”Ledarbil som kan följas” avgår från Veberöd
(Ok/Q8 bensinmacken/Romele Catering) klockan 10.00.
Resvägen är: Riksväg 11 mot Sjöbo, i rondellen vid Bil-Bengtsson till vänster mot Hörby, riksväg 13.

I Korsholm till höger, vägen mot Önneköp/Kivik. Kör denna väg ca 1,5 mil, passera genom Önneköp
och efter ca 1,5 km, efter ett broräcke och en skylt till Högalund, tag vänster. Följ grusvägen c 400
meter högst upp på backen där gården ligger.
Efter utflykten på Högalund, om någon önskar, kan vi också besöka en fantastisk byggnad. Dock
endast utvändigt. Det är det skandalomsusande Yangtorp, Templet i skogen, som bl. a. orsakade

”Abba-Anni-Frid Lyngstad” förluster på ca 46 miljoner!! Detta besök kan bestämmas på plats.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag – söndag 19-21 augusti ”Släktforskardagarna”
Årets släktforskardagar med släktforskarförbundets årsmöte, äger i år rum i Umeå.
Årets tema är ”Fjällen, skogarna, älvarna och människorna”.
Fullständig information finns på Rötter/släktforskarförbundet hemsida, genealogi.se
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 21 september klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Dalby, Allégatan 1 A, Dalby tel. 046-35 64 32
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna släktforskare ger råd,
hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting som du vill forska
på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som du kanske inte själv
tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du kan också få hjälp med att läsa gammal stil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndag 3 oktober klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i S Sandby, Fritidsgatan 2, S Sandby tel. 046-35 64 33
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna släktforskare ger råd,
hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting som du vill forska
på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som du kanske inte själv
tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du kan också få hjälp med att läsa gammal stil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 12 oktober klockan 18.00. Föreningens 20-årsjubileum
Eginogården, Lundavägen 5, Dalby
Ted Roswall, från bland annat TV:s ”Vem tror du att du är?”, besöker oss.
Föreningen firar 20-årsjubileum och detta firas med lite extra festligheter.

Ted Roswall, tidigare ordförande för Sveriges Släktforskarförbund, medverkande i TV:s
släktforskarprogram ”Vem tror du att du är” kommer i ord och bild att ge oss sin berättelse om
släktforskning och inspelningen av TV-programmen. Ted Roswall kommer att servera oss en del
intressanta ”upplysningar” om kändisarna i samband med TV-inspelningarna!

Efter föredraget ca kl. 19.00 serveras jubileumsmiddag. Det är Rönås Byakrog som svarar
för denna som består av:

Förrätt: Liten fiskrätt.
Varmrätt: Dansk Fläskstek med alla tillbehör.
Dessert: Citronfromage
Kaffe
Måltidsdryck: Vin, öl, vatten säljs till självkostnadspris.
Lotteriförsäljning
Efter middagen blir det en liten redogörelse över föreningens 20-åriga verksamhet.
Jubileumsarrangemanget kostar 250 kronor/person.
Anmälan om deltagande och önskan om specialkost, till Inger Nilsson 046-808 29 senast tisdag 4
oktober, e-post: bibliotek@dalbysff.se Då ska också anmälningsavgiften senast inbetalas till
föreningens bankgiro 5048-3619. Glöm inte ange för vem betalningen gäller.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lördag 29 oktober klockan 10.00-13.00
”Drop in” på biblioteket i Veberöd, Dalbyvägen 1, Veberöd tel. 046-35 67 84
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna släktforskare ger råd,
hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting som du vill forska
på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som du kanske inte själv
tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du kan också få hjälp med att läsa gammal
skrift.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lördag 12 november klockan 10.00-14.00 ”DNA-forskning Öppet hus Arkivens Dag”
Kulturhuset Dalby (Vuxenskolan) Veberödsvägen 2, Dalby
Klockn 11.00 berättar Håkan Fors om DNA-forskning och de erfarenheter han fått av att släktforska
med hjälp av DNA.
Vi hjälper till med släktforskning och hur olika sökprogram fungerar. Föreningens arkiv finns
tillgängligt för intresserade.
Kaffe/te och fralla serveras.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndag 21 november klockan 16.00-19.00
”Drop in” på biblioteket i Genarp, Medborgarhuset,
Tagholms väg 17, Genarp tel. 046-35 64 89

Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna släktforskare ger råd,
hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting som du vill forska
på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som du kanske inte själv
tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du kan också få hjälp med att läsa gammal stil.

Onsdag 23 november klockan 18.00 Årsavslutning med gåsmiddag
Eginogården, Lundavägen 5, Dalby
Vi avslutar årets verksamhet som vanligt med ett trivsamt samkväm.

Rönås Byakrog serverar gåsmiddagen, som består av:
Svartsoppa alt. Champinjonsoppa
Stekt gås med alla tillbehör
Äppelkaka med vaniljsås
Kaffe
Målstidsdryck: vin, öl, vatten säljs till självkostnadspris.
Efter middagen blir det berättelser om ”Piraterna på Öresund”. Vi minns Radio Syd med Britt
Wadner – Skånes egen Radio.

Staffan Olander, Södra Sandby, presenterar sin och Ulf Claréns minnesbok om Radio Syd.
Boken utkom i år på 50 årsdagen efter att Radio Syd slutade sina sändningar i Öresund.
Staffan Olander berättar om boken och Radio Syd, visar bilder och låter oss lyssna på musik.

Lotteriförsäljning, där vinsterna är skänkta av sponsorer och medlemmar. Vinster till
lotteriet kan avlämnas på Eginogården samma kväll.
Årsavslutningen kostar 320 kronor/person. Anmälan om deltagande, val av soppa och önskan om
specialkost senast måndagen den 14 november till Inger Nilsson 046-808 29, e-post:
bibliotek@dalbysff.se Avgiften ska betalas senast 14 november till föreningens bankgiro 5048-3619.
Glöm inte ange namn på betalande.

Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförenings styrelse tar gärna emot
synpunkter på arrangemangen och tar tacksamt emot förslag och tips om nya arrangemang. Adresser
och telefonnummer finner ni på hemsidan under fliken om oss/styrelsen.
Vi ser fram emot att träffa föreningens medlemmar och andra intresserade av släktforskning vid våra
olika arrangemang.

Riksarkivet SVAR och Min Släkt
Medlemmar har efterfrågat programutbildningar. Vi hjälper dig att söka i arkiv och visar hur du
arkiverar din släkthistoria!
För medlemmar i Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening är det gratis att delta i
utbildningen. Utbildningarna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kursplatsen
är Kulturhuset, Veberödsvägen 2, Dalby.
När det gäller släktforskning i SVAR krävs abonnemang. Har ni pågående abonnemang så använder ni
detta. Det finns möjlighet att teckna ”kursabonnemang” som omfattar 10 veckor och kostar 150
kronor.
För programmet Min Släkt, där man arkiverar resultaten från egen släktforskning, behövs inget aktivt
program för att delta i utbildningen. Men gratis provprogram finns.
Utbildningsdagar är följande:
Min Släkt: Måndagen den 5 september eller tisdagen den 13 september klockan 10.00 – 13.00.
Kursledare är Bengt Rosberg, som lämnar ytterligare information. 046-20 98 22 el. 0705-20 98 24, epost: sekreterare@dalbysff.se
Anmälan senast söndagen den 28 augusti 2016.
Riksarkivet SVAR: Måndagen den 12 september eller tisdagen 20 september klockan 10.00 – 13-00.
Kursledare är Arne Jarl, som lämnar ytterligare information. 046-813 75 el. 0707-47 61 75, e-post:
ordf@dalbysff.se
Anmälan senast söndagen den 28 augusti 2016.
./.

