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Dalbybygdens Släkt- och
Folklivsforskarförening
Aktiviteter 2019
Föreningen hälsar välkommen till nedanstående aktiviteter.
Under året kan programmet ev. komma att justeras beträffande tid och plats. Nya
programpunkter kan också tillkomma.
Prenumerera på föreningens nyhetsbrev, det är gratis, för snabb och direkt information till
er e-postadress. Vi kommer också, när det är möjligt, att informera i Dalbygenealogen och
här på hemsidan.
----------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2019: Måndag 25 februari kl. 19.00, Eginogården Dalby.
Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter kommer släktforskaren,
språkkonsulten och krönikören i tidningen Släkthistoria Kristina Loo, Revinge
berättar livsöden från mitten av 1800-talet, där tre döva bröder i en
syskonskara på nio till slut får lära sig teckenspråk och utbilda sig till skickliga
hantverkare. Det blev brödernas revansch.
Föredrag, kaffe/te, fralla: 60 kronor/person.
Drop in på biblioteken under våren och hösten:
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.
2019-03-07 Torsdag Drop in klockan 14.00-17.00 på Biblioteket i Dalby
2019-09-19 Torsdag Drop in klockan 14.00-17.00 på Biblioteket i Dalby
2019-03-19 Tisdag Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Södra Sandby
2019-09-10 Tisdag Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Södra Sandby
2019-03-06 Onsdag Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Genarp
2019-11-13 Onsdag Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Genarp
2019-03-26 Tisdag Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Veberöd
2019-10-12 Lördag Drop in klockan 10.00-13.00 på Biblioteket i Veberöd
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Lördag 19 januari 2019, ”Släktforskningens dag” kl. 09.00-13.00.
Arrangeras tredje lördagen i januari varje år.
Vi hänvisar till aktiviteterna denna dag på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20,
(Gastelyckan) Lund.

Måndag 11 mars
Medlemsmöte i Strädelängan, Lundavägen 9 B, Dalby, klockan 19.00. Vi
informerar om släktforskning och andra sökmöjligheter i Riksarkivet, som nu är
gratis. Tag gärna med egen lap top. All arkivsökning sker via Internet.
Måndag 8 april 2019,
Föreningsmöte kl 19.00, Södra Sandby församlingshem.
Birgitta Hermansson född och uppvuxen på Abusa Gård, Södra Sandby (femte
generationen) berättar i ord och bild om gårdens 500 -årig historia och om
släktkopplingar till gårdarna runt omkring.
Föredrag, kaffe/te, fralla: 60 kronor/person.
Måndag 29 april
Medlemsmöte i Strädelängan, Lundavägen 9 B, Dalby kl. 19.00.
Visning av gamla filmer från städer och orter i vårt närområde, nöjen och
journalfilmer mm.
Anmälan om deltagande (begränsat antal deltagare, först till kvarn..), senast
den 23 april till Inger Nilsson 046-808 29, eller e-post: bibliotek@dalbysff.se
Filmer, kaffe/te och fralla kostar 80 kr/person, inbetalas till föreningens
bankgiro 5048-3619 i samband med anmälan. Glöm inte ange avsändare!
Lördag 25 maj 2019.
Vårutflykt i egna bilar till Örtofta Slott och Borg, där slottsfrun Christine
Melinder guidar oss i salongerna och serveras oss 2-rätters lunch. Kostnad 300
kr/deltagare. Samling vid slottets parkering klockan 11.00.
Bindande anmälan, betalning och önskan om specialkost och ev. samåkning
senast torsdag den 2 maj till Inger Nilsson, tel: 046-808 29, epost:
bibliotek@dalbysff.se
Avgiften betalas till föreningens bankgiro 5048-3619. Glöm inte ange
avsändare!
Efter slottsbesöket är det fritt om deltagare vill besöka Bränneriets gårdsbutik i
Nöbbelöv, på vägen från Örtofta mot Eslöv.
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HÖSTENS PROGRAM
Drop in på biblioteken, se i början av dokumentet.
Onsdag 9 oktober 2019
Föreningsmöte, Eginogården, Dalby kl. 19.00.
Författaren Lars Yngve, Ystad berättar om välkände Österlenprofilen Nils Ude,
som till stor del baseras på berättelser från Lars Yngves mormor och morfar.
Den mustiga humorn har syftet att också bevara berättelserna på genuin
gammalskånska, ett språk på utdöende.
Namnet Nils Ude kommer från en skolkamrat till Lars Yngve, som hette NilsInge!
Föredrag, kaffe/te, fralla: 60 kronor/person.
Måndag 21 oktober
Medlemsmöte i Strädelängan, Lundavägen 9 B, Dalby kl. 19.00.
Visning av gamla filmer från städer och orterna i vårt närområde, nöjes,
journalfilmer mm.
Anmälan om deltagande (begränsat antal deltagare, först till kvarn..), senast
den 14 oktober till Inger Nilsson 046-808 29, eller e-post: bibliotek@dalbysff.se
Filmer, kaffe/te och fralla kostar 80 kr/person, inbetalas till föreningens
bankgiro 5048-3619 i samband med anmälan. Glöm inte ange avsändare!
Lördag 9 november 2019, ”Arkivens dag” kl. 09.00-13.00.
Vi hänvisar till utställningar och föredrag på Arkivcentrum Syd, Porfyrgatan 20,
(Gastelyckan) Lund. Årets tema är: Gömt eller glömt!

Onsdag 20 november2019 kl. 18.00, Eginogården Dalby.
”Årsavslutning med Gåsmiddag”.
Rönås Byakrog serverar:
Svartsoppa/Champinjonsoppa, stekt gås med tillbehör, äppelkaka med
vaniljsås, kaffe.
Lotterier anordnas. Gåvor till dessa tas tacksamt emot. Lämnas gärna på
Eginogården samma dag.
Gåsmiddagen och underhållning kostar 400 kr/person. Bindande anmälan och
betalning senast den 1 november till Inger Nilsson 046-808 29, e-post:
bibliotek@dalbysff.se och bankgiro 5048-3619. Glöm inte ange avsändare.
Föreningens styrelse hälsar alla välkomna att delta i 2019 års aktiviteter.
Vi tar också gärna emot synpunkter och förslag på nya aktiviteter.
./.
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