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JANUARI

FEBRUARI

FEBRUARI / MARS

MARS forts.

Lördag
15/1

Drop in

11.00
15.00

Släktforskningens dag

JLS, Jämtlands lokalhistoriker
och släktforskare bjuder in
till föreläsningar och fika på
Arkivet. Temat är ”Släktplatser”
För mer detaljerat program – se
arkivetiostersund.se

Tisdag DNA-forskning
18/1 Vad är släktforskning genom DNA och hur fungerar
18.00 det? Hur kopplar man sina resultat till sin ”pappersforskning” och vad behöver
man göra för att få konkreta
resultat? Via JLS, Jämtlands
lokalhistoriker och släktforskare, får du veta mer!
Tisdag Temakväll: Personforskning
25/1 Vill du komma igång
Drop in eller komma vidare med
16.00 din personforskning men
tycker det är svårt? Under
20.00
eftermiddagen och kvällen
finns extra personal i vår
läsesal som ger tips och råd.

Tisdag Temakväll: Fastighetsforskning
1/2 Har du en fastighet eller en
Drop in gård du vill veta mer om?
16.00 Under eftermiddagen och
kvällen finns personal i vår
20.00
läsesal som ger tips och råd
för att hjälpa dig vidare.

(Forts. från
föregående
sida. à )

Tisdag Ordna och bevara
8/2
Ansvarar du för ett föreningsarkiv
18.00
eller har du ett privatarkiv att
vårda? Du får tips och råd om hur
du tar hand om handlingarna.
Vad är viktigt att bevara och hur
gör man rent praktiskt?
Onsdag Arkivcafé: Gör historien läsbar
23/2 Tillsammans med frivilliga krafter arbetar Forn13.00 skriftssällskapet och Arkivet med handskriftstydning och transkribering av källor från olika epoker.
(Forts. nästa
sida à )

De färdiga och mer läsvänliga texterna publiceras
på www.fornskrift.se och kommer en bred publik
till del. Vi berättar mer om arbetet och de texter som hittills har färdigställts. Vill du vara med
i arbetet eller är du bara nyfiken, kom och lyssna!
Anmäl dig senast 22/2.

Tisdag Gör folk av din forskning
15/3 I kyrkoarkiven får du reda på när
18.00 personer föds och dör, men ett liv
är ju så mycket mer än så! Lär dig
hur du kan hitta information om
dina släktingar som gör dem lite
mer levande!

Tisdag Temakväll: Personforskning
1/3
Vill du komma igång
Drop in
eller komma vidare med
din personforskning men
16.00
tycker det är svårt? Under
20.00
eftermiddagen och kvällen
finns extra personal i vår
läsesal som ger tips och råd.

Onsdag Ordna och bevara
23/3
Ansvarar du för ett föreningsarkiv
13.00
eller har du ett privatarkiv att
vårda? Du får tips och råd om hur
du tar hand om handlingarna.
Vad är viktigt att bevara och hur
gör man rent praktiskt?

Tisdag Arkivcafé: Meja - Kvinnodatabasen
8/3 För att ge inspiration och för att stimulera framtida
13.00 forskning om kvinnor arbetar Meja, Förening för
kvinnohistoria och genusforskning, med den
historiska porträttdatabasen Jämtlandskvinnor.
Kom och lär dig mer!
Anmäl dig senast 7/3.

Tisdag Att skriva ”faction”
29/3 I arkiven hittar du spår efter människor vars livsöden
18.00 många gånger överträffar fantasin. Genom att
blanda historisk fakta med
fiktion kan du inspireras
och utveckla ditt eget
skrivande. Här får du tips
på hur du kan arbeta med
arkivmaterial och skrivande
på ett kreativt sätt.
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VÄLKOMMEN!

Tisdag Önska, tyck till och fika!
3/5 Besöksforum med lunchmacka.
12.00 Säkert har du tankar om Arkivets lokaler, utrustning,
verksamhet, och program. Kom och ta en kopp kaffe
och en smörgås med oss och berätta hur du vill att
Arkivet i Östersund ska bli ännu bättre. Vi berättar
samtidigt om senaste nytt på arkivfronten.

Kontakt, information och anmälan

Tisdag Konsten att tyda handskrift
5/4 Del 1. Tycker du att det är svårt
18.00 att se vad det står i äldre skrifter?
Ta del av Fornskriftssällskapets
kurs i att tyda handstil! I del
ett berättar vi om det svenska
skriftspråkets historia.
Tisdag Konsten att tyda handskrift
26/4 Del 2. Tycker du att det är svårt
18.00 att se vad det står i äldre skrifter?
Ta del av Fornskriftssällskapets
kurs i att tyda handstil! I del två
övar vi på att tyda olika slags
handstilar.
Onsdag Minns du? - Tema Konsum
27/4 ”Kooperativa”-ett exempel på ekonomiskt samarbete
13.00 i föreningsform som löste konsumenternas behov.
Hur gick det till där du bodde? Hur såg det ut? Vad
kostade maten och vem var det
som körde konsumbussen?
Kom med och minns i vårt
gemensamma minnescafé.
Anmäl dig senast mån. 25/4.

Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Telefon: 010-476 89 50, 063-10 06 07
Anmälan skickas till: info@arkivetiostersund.se

ARKIVET
EN KULTURELL MÖTESPLATS

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang
Du hittar information löpande via vår hemsida:

arkivetiostersund.se

Lördag Föreningsdag
7/5 Välkommen till en dag i föreningsarkivens tecken!
Drop in Har du handlingar du vill lämna in eller frågor om
11.00 vad som ska sparas och vad som kan kastas? Kanske
har föreningen lagts ned och ni undrar vad ni ska
15.00 göra med alla pärmar? Föreläsningar, rundvandring
och möjlighet att fika erbjuds. Varmt välkommen!

Följ oss också gärna på Facebook och Youtube!
Vi finns under namnet Arkivet i Östersund

Öppettider*
Måndag, onsdag, torsdag 10.00-15.00
Tisdag 10.00-20.00 Fredag stängt.
*Tiderna kan variera utifrån pandemiläget.
Aktuella tider hittar du på arkivetiostersund.se

Sommarlov på Arkivet, Juni 2022

Du som går i årskurs 4 och 5 - anmäl dig till tre
dagar fyllda av spännande aktiviteter på Arkivet!
Kostnad 150 kr. Läs mer på vår hemsida!

Fotografier: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Riksarkivet i Östersund och Pixabay

vårprogram 2022
Samtliga programpunkter är kostnadsfria
och äger rum på Arkivvägen 1, Östersund
så fort pandemiläget tillåter.

