Tjust Släktforskarförening och Gamleby Folkhögskola arrangerar
en veckokurs 29 juli – 2 augusti 2019 på nämnda folkhögskola.

Släktforskning för alla
Såväl nybörjare som mera erfarna släktforskare är välkomna.
Kursdagarna startar kl 9.00 och avslutas kl 16.00 med lunch 12.30 – 13.30. Avbrott för 20-minuters
kafferaster görs kl 10.30 och kl 15.00. Undantag för sista kursdagen, fredag, som avslutas i
samband med lunchen.
Måndag 29 juli
Kursveckan startar med välkomnande och presentation av kursdeltagarna plus information av
släktforskarföreningens ordförande Guy Persson.
Sedan blir det en heldag med Kalle Bäck, historieprofessor i Linköping och populär föredragshållare, som kommer att prata om ”Byn, gården och människan” och om ”Torp och torpare under
1800-talet”.
Tisdag 30 juli
Dagen börjar med läsövningar i gammal handstil. Deltagarna delas in i tre grupper utefter
förkunskaper. Margareta Roupe Wester tar sig an nybörjarna, Barbro Wärn mellangruppen och
Ingegerd Hammarquist de mera tränade läsarna.
Efter förmiddagskaffet blir det praktisk släktforskning. Här kommer vi också att arbeta tillsammans
i grupper, där vi blandar nya och erfarna forskare. Nybörjare kan räkna med hjälp att komma igång.
Ni som har egna datorer- ta med dem.
Sista 40-minuterspasset för dagen kommer Hans Wiberg att tipsa om olika källor att forska i.
Onsdag 31 juli
Samma program som föregående dag med undantag av sista passet, då Ingegerd Hammarquist
kommer att berätta om sökandet efter sina vallonska förfäder.
Torsdag 1 augusti
Fortsatta läsövningar i gammal handstil ända fram till lunch.
Efter lunch blir det utflykt till hemligt mål. Ett mål som ligger på bekvämt avstånd. Utflykten
innehåller inga strapatser ifall någon har svårt att gå.
Fredag 2 augusti
Läsövningar igen fram till förmiddagskaffet.
Därefter står historikern och antikvarien vid Kalmar läns museum, Peter Danielsson på programmet.
Han har i flera år avslutat vår släktforskarvecka med intressanta och underhållande föredrag. I år har
han valt ämnet ”Gustaf Elgenstierna och hans livsgärning i släktforskningens tjänst”.

OBS! Direkt efter fredagslunchen kommer de stråkspelande ungdomarna att ge en liten konsert på
c:a 40 minuter för övriga kursdeltagare på Folkhögskolan. Planera gärna in den före hemresan.

