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Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
Aktiviteter under 2017
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.

Onsdag 22 februari klockan 19.00 Årsmöte på Eginogården, Lundavägen 5,
Dalby
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Astrid Heinsen i ord och bild om

”Att leva på 1700-talet”.
Astrid Wallin Heinsen, prästdotter från Skurup, berättar i ord och bild om ”Att leva på
1700talet”. Vi får berättelser om ”Nödår, konservering av änkor, skilsmässor, hygien, det första
barnmorskereglementet, kvinnors myndighet och annat om vanliga människors liv på 1700-talet”.
Föredrag, kaffe/te och fralla kostar 60 kronor/person.
Onsdag 1 mars 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.

Lördag 18 mars klockan 10-13, Öppet Hus - Släktforskningens Dag
Vuxenskolan, Kulturhuset, Veberödsvägen 2, Dalby
Vi hjälper till med släktforskning och informerar om arkiv och program.
Klockan 11.00 medverkar Guno Haskå, Lund och berättarom ”Domboksforskning”
en viktig informationskälla för alla släktforskare.
Föredrag, kaffe/te, fralla kostar 60 kr/person.

Tisdag 21 mars 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.
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Tisdag 28 mars klockan 16.00-19.00 ”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 stil.

Lördag 1 april klockan 10.00-13.00 ”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.

Tisdag 11 april klockan 19.00, Församlingshemmet S Sandby, Flyingevägen
12, S Sandby

”Vad betyder våra ortnamn?”
Arkeologen, språkhistorikern mm Ola Svensson, Lund berättar om våra och
andras ortnamn samt ger tips om hur man själv kan forska vidare för ytterligare information.
Föredrag, kaffe/te och fralla kostar 60 kronor/person.

Lördag 20 maj, Vårutflykt i egna bilar till

Södra Björstorps Säteri vid Brösarp.
Tuula Sjöholm visar runt på säteriet. Samling klockan 11.00 vid säteriet.
Visningen börjar på innergården - 8-kanten – där det berättas om
huvudbyggnadens arkitektur och historia. Därefter görs en rundgång kring
16kanten – utsidan av byggnaden med anor från 15 – 1600-talet.
Då berättas också om magasin, bränneri och trädgård. Det blir också en del
utstickare till skog och mark – då och nu.
Avslutning blir det med att alla samlas än en gång på innergården och då
får vi också se matsalen med sin stora sättugn från slut av 1600/början
av 1700 - talet och vi svalkar oss med ett glas äppeldricka från Brösarp.
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Gröna salongen - ett av säteriets vackraste rum blir en genomgång för
att komma ut igen på gårdsplanen.
Lunch på Brösarps gästis. Skånsk äggakaga med varmrökt fläsk och lingon,
måltidsdryck och kaffe.
Pris per person 250 kronor, att inbetalas senast den 2 maj 2017 till föreningens
bankgiro nr 5048-3619. Glöm ej ange avsändare!
Bindande anmälan och önskan om specialkost och ev. samåkning senast den
2 maj till Inger Nilsson, tel: 046-808 29, epost: bibliotek@dalbysff.se ”Ledarbil”
avgår klockan 10.00 från parkeringen vid Romele Catetring/bensinstationen
OK/Q8, Truckvägen, Veberöd.

Höstens program
Lördag 26 augusti resa med buss till Släktforskardagarna i Halmstad
Avresa från Thells Bussar S Sandby klockan 07.45, Dalby Allégatan vid
biblioteket klockan 08.00.
Ankomst Halmstad ca klockan 10.00. Entré och mässkatalog ingår i priset. Ev.
fm-kaffe på bussen samt lunch och em-kaffe på mässan i Halmstad ordnar
deltagarna själva.
Återresa klockan 17.00. Middag på Motellet Hallandsås (dagens rätt, öl/vatten)
klockan 18.00 ingår i priset.
Beräknad hemkomst, Dalby ca 20.00, S Sandby ca 20.30.
Bindande anmälan senast 1 augusti till Inger Nilsson 046-808 29, e-post:
bibliotek@dalbysff.se
Inbetalning av avgiften, 400 kr senast 1 augusti till föreningens bankgiro
50483619. Glöm inte ange avsändare! Begränsat antal deltagare, först till
kvarn!
Måndag 4 september 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.
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Onsdag 27 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.

Tisdag 10 oktober klockan 19.00” Medborgarhuset, Genarp, Tagholms väg 17,
Genarp tel. 046-35 64 89

”Spöken och Gastar på slott och herrgårdar”
Docenten och författaren Peter Ullgren, Lund tar oss med på en resa
bland kända och okända väsen i de fina salongerna. Det kommer att berättas
om män och kvinnor som ”går igen” och ställer saker och ting tillrätta eller för
att ”ge tillbaka”! Föredrag kaffe/te och fralla kostar 60 kronor/person.
Lördag 14 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 stil.

Måndag 16 oktober 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.

Lördag 11 november klockan 10.00-14.00 Arkivens Dag Arkivcentrum Syd,
Porfyrvägen 20 (Gastelyckan), Lund
Besök arkiven som är öppna för visning. Besök utställningar och föreläsningar.
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Onsdag 22 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.
Under kvällen blir det underhållning med ”Skånska visor” av Agneta
Grundström, Lund och Hasse Andersson, Veberöd.
Lotteriförsäljning, där vinsterna är skänkta av sponsorer och medlemmar. Vinster till
lotteriet kan avlämnas på Eginogården samma kväll.
Årsavslutningen kostar 350 kronor/person. Anmälan om deltagande, val av soppa och önskan om
specialkost senast måndagen den 13 november till Inger Nilsson 046-808 29, e-post:
bibliotek@dalbysff.se Avgiften ska betalas senast 13 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.

Alla är välkomna till ett intressant släktforskningsår 2017!
./.

