
 

Aktuella öppettider: se arkivetiostersund.se

ARKIVET PRESENTERAR
DIGITALT VÅRPROGRAM 2021

JANUARI
26  Läsakuten
28  AfterWork: Föreläsning

FEBRUARI
3  Gör folk av din forskning
4  AfterWork: Föreläsning
9  Fantastiska fotografier
17  Beredskapstiden i 
 Jämtland-Härjedalen
23  Läsakuten
25  AfterWork: Föreläsning

MARS
3  Spännande ur biblioteket
4  AfterWork: Föreläsning
11  AfterWork: Föreläsning
16 Ordna och bevara arkiv
24 Spanska sjukan och   
 Corona
30 Kreativt skrivande

APRIL
13 Ordna och bevara arkiv
15  AfterWork: Föreläsning
21  Rösträtten i Sverige 
 100 år
22  AfterWork: Föreläsning 
27  Läsakuten
29  AfterWork: Föreläsning

MAJ
4  Önska och tyck till

ARKIVETS DIGITALA
KALENDARIUM VÅREN 2021



  

Föreningsarkivets livesända föreläsningar
Onsdagar kl 14.00. Chatta och ställ frågor. Ingen föranmälan.               
Klicka här: faj.se/kurser-forelasningar/aktuellt-program/

3/2 Gör folk av din forskning
För dig som vill veta mer än födelse- och dödsdatum. Hur var  livet?

17/2 Beredskapstiden i Jämtland-Härjedalen
Föreläsning och inspiration för fortsatt dokumentation. 

3/3 Spännande ur biblioteket 
En presentation av Föreningsarkivet bibliotek som nu finns på Libris.

24/3 Spanska sjukan och Corona 
Med ca 100 år emellan. Hur påverkade pandemierna samhället   
och vad hittar man i arkiven?

21/4 Rösträtten i Sverige 100 år
Föreläsning om den svenska allmänna rösträtten som fyller 100 år.

Releaser av filmer
Klicka här: arkivetiostersund.se /film-
handledningar-fran-arkivet/
Vi släpper löpande olika presentationer 
och handledningar till nytta och nöje.

AfterWork
Klicka här: arkivetiostersund.se/after work
Föreläsningarna för daglediga fortsätter som vanligt. De sänds live på 
torsdagar kl 13.00.

ARKIVET I ÖSTERSUND ERBJUDER UNDER VÅREN:

Digitala möten
Tisdagar via Teams eller Zoom. Föranmälan senast dagen före.                                                                 
Du får en länk till mötet efter anmälan.                    

26/1    kl 14.00     Läsakuten med Jämtlands läns Fornskriftsällskap
 Vi hjälper dig att tyda svåra ord som du kört fast med.

9/2 kl 18.00     Fantastiska fotografier
  Tips på hur du kan tolka och identifiera fotografier från förr.

23/2  kl 18.00     Läsakuten med Jämtlands läns Fornskriftsällskap
 Vi hjälper dig att tyda svåra ord som du kört fast med.

16/3 kl 18.00     Ordna och bevara arkiv   
 Kurs i att ta hand om din förenings arkiv.   

30/3 kl 18.00     Kreativt skrivande
Sätt fart på fantasin med hjälp av arkiven. Vi inspirerar!

13/4 kl 14.00     Ordna och bevara arkiv
  Kurs i att ta hand om din förenings arkiv.

27/4 kl 14.00     Läsakuten med Jämtlands läns Fornskriftsällskap
 Vi hjälper dig att tyda svåra ord som du kört fast med.

4/5 kl 14.00    Önska och tyck till
 Öppet forum med Arkivets chefer

Arkivpodden - Dokumenten berättar
Klicka här: riksarkivet.se/arkivpodden
Missa inte Riksarkivets podd. Följ med när vi 
dyker ner i spännande, gripande och roliga 
historier ur arkiven. Redan nu kan du lyssna 
på flera avsnitt och du hittar dem på Riksar-
kivets hemsida eller där poddar finns. Nya av-
snitt släpps var fjärde vecka under våren med 
start i februari. 

Anmälan och kontakt: info@arkivetiostersund.se
Mer information hittar du på arkivetiostersund.se

Följ oss gärna på Facebook: Arkivet i Östersund


