Hemsidan 2021-04-08

Ännu kan vi inte leva ”som vanligt” utan måste hålla ut ett tag till med Corona restriktioner från
Folkhälsomyndigheten och andra. Nu börjar det bli många, som har fått spruta/sprutor så vår ”frihet” kanske blir något större framåt sommaren.

Inställt Föreningsmöte den 21 april 2021 i Södra Sandby
Styrelsen har beslutat att ställa in föreningsmötet i Södra Sandby den 21 april med Lars-Håkan
Forss. Han kommer tillbaka till hösten och håller sitt föredrag om DNA-forskning.

Vi hoppas kunna genomföra våra aktiviteter under våren/sommaren
Vårutflykten lördagen den 29 maj 2021 till Bosjökloster
Först får vi en guidad rundvandring med start klockan 11.00 och sedan vankas det lunch klockan
12.00. Pris för guidning och lunch är 350.00 kronor per person. Om man byter huvudrätt till ett dyrare alternativ och isvatten till annan dryck kostar det lite mer.
Ledarbil avgår från kyrkmuren i Södra Sandby klockan 10.00.
Efter slottsbesöket kan man, om man vill, besöka någon av fiskbutikerna Pråmhuset eller Björks
Ringsjöfisk. Båda passeras på väg till Bosjökloster.
Obligatorisk anmälan till Inger Nilsson och betalning senast den 21 maj
anmälan till tfn 0705-79 11 90 eller e-mail bibliotek@dalbysff.se
betalning till bankgiro 5048-3619 eller swish 1236445654
Årsmötet måndagen den 31 maj 2021 klockan 19.00 på Eginogården i Dalby.
Förste arkivarie Jan-Erik Bruun föreläser om Brottsplats Skåne - att forska om brott i arkiven.
Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Det är obligatorisk anmälan till Inger Nilsson
tfn 0705-79 11 90 eller e-mail bibliotek@dalbysff.se senast den 25 maj.
Skånes Släktforskarvecka (vecka 27, 5-10 juli, se mer på www.sfvs 2021.sgfm.se)
på Dalby Bibliotek tisdagen den 6 juli 10.00-16.00
Släktforskarföreningar i Skåne erbjuder en palett med olika aktiviteter för såväl den erfarne släktforskaren som nybörjaren. En årstid då många vill besöka orter och platser varifrån man har anor,
men då släktforskarföreningarnas verksamhet oftast ligger nere. Nu kan du få hjälp av lokala kunniga släktforskare, som under veckan, via sina föreningar, kan ge intressant information om människor, byar och arkiv. Veckan har både schemalagda och fria aktiviteter samt tips och guidning på
olika besöksmål. Du lägger upp din vecka efter vad du tycker är intressant. Här erbjuds möjligheter
att besöka flera olika platser kopplade till dina anor eller intresseområden. Ingen anmälan det är
bara att komma!

****
Kurser i höst i Strädelängan, Lundavägen 9 B i Dalby
Vi planerar att börja anordna Kurser till hösten igen, om restriktioner på grund av pandemin tillåter
det. Är du intresserad så kan du redan nu höra av dig på vår hemsida, www.dalbysff.se under Kurser. Vi kommer att ha max 8 deltagare per grupp. Start i slutet augusti/början september. Priset för 6
sammankomster, 2,5 timme/gång är 900 kronor inklusive kursmaterial. Hör av dig och gör en

intresseanmälan – berätta om du är nybörjare eller har viss erfarenhet. Då kan vi bättre planera grupper och tider. Mer information kommer på hemsidan och här i DSFF-Nytt senare
under våren och i början på hösten.
Covid19 är fortfarande mycket aktiv och de sjuka blir allt fler efterhand, inte bara i Sverige utan i
stora delar av världen. För att du säkert skall veta om vi kan ha våra aktiviteter kan du få senaste nyheterna genom DSFF-Nytt eller på vår hemsida www.dalbysff.se!
Om du inte redan får DSFF-Nytt i din mail box anmäl din mailadress på hemsidan
www.dalbysff.se, under vinjett DSFF-NYTT.
Låt oss nu ta väl vara på våren och hålla avstånd till andra – både inne och ute!
Kerstin Olsson
vice ordförande

