Arkivet i Östersund, hösten 2022

Välkommen till hösten på Arkivvägen 1
Information om aktiviteter och evenemang hittar
du även via vår hemsida: arkivetiostersund.se
Samtliga punkter är kostnadsfria!

Arkivet i Östersund, hösten 2022

Arkivet i Östersund, hösten 2022

Arkivet i Östersund, hösten 2022

OKTOBER

OKTOBER

NOVEMBER

Tisdag
4/10
Drop in

16.00
20.00

SEPTEMBER
Tisdag Börja personforska
20/9 Du får en introduktion
17.00 till hur du använder
kyrkoarkiven i din
person-/släktforskning.
Inga förkunskaper krävs.
Tisdag
27/9
18.00

Ordna och arkivera
Funderar du kring föreningens
papper? Hur gör man lättast för
att arkiveringen ska bli en enkel
match? Och hur är det nu igen
med GDPR? Här får du tips och
råd kring hur du skapar ordning
redan på kontoret och hur du kan organisera bland
pärmarna. Vad är viktigt att bevara för framtiden
och hur gör man rent praktiskt?

Läsakuten - Konsten att tyda handskrift
Tycker du att det är svårt att läsa äldre handskrift?
Denna kväll kan du ta med
ditt svårtydda dokument,
eller en bild på texten, till
Arkivet och få hjälp med
att tyda vad som står.

Onsdag Arkivcafé: Underbara foton
5/10 Vi har flera arkiv med fotografier
13.00 som är värda att lyftas fram i ljuset.
Affärer, politik, nykterhet, miljö,
militär, nöjen – ja allt du vill. Vi
kommer att bjuda på dramatiska,
humoristiska och riktigt vackra
foton. Föranmälan senast 3/10.
Tisdag
11/10
17.00

Börja gårdsforska
Söker du efter köpebrev, äldre lagfartshandlingar
eller tidigare ägare till en fastighet? Undrar du om
det finns gamla kartor
över din by? Kom och lär
dig grunderna i hur du
forskar om en gård eller en
fastighets historia.

Onsdag Håll ordning på din släktforskning
12/10 Hur gör man för att hålla
13.00 ordning på alla människor, år
och platser i sin släktforskning?
JLS, Jämtlands Lokalhistoriker
och Släktforskare, ger dig råd
om digitala hjälpmedel och tips
om hur du får en bra struktur med källhänvisning.
Tisdag
18/10
18.00

Tisdag
25/10
18.00

Att skriva ”faction”

Utifrån historiskt källmaterial kan du blanda
fakta och fiktion för att
inspireras, övertyga och
utveckla ditt skrivande.
Här får du inspiration
och tips på hur du kan utgå från arkivmaterial och
arbeta mer kreativt med ditt skrivande.

Bakom kulisserna
Kom på en annorlunda visning om vad man kan hitta
i Arkivens gömmor. Vi gör
en vandring runt i vårt hus
där spännande, dråpliga och
intressanta historier utlovas.
Föranmälan senast 24/10.

Tisdag
1/11
18.00

Tisdag
8/11
18.00

Fredag
11/11
18.00
21.30

DNA-forskning
Vad är släktforskning genom
DNA och hur fungerar 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.

Gör folk av din forskning
I kyrkoarkiven får du reda på när
personer föds och dör, men ett liv
är ju mycket mer än så! Denna kväll
utforskar vi andra typer av källor
vars information kan hjälpa till att
komplettera livsberättelsen!

Arkivens natt - myter och mysterier
Arkivet håller öppet hela denna
fredagkväll. Temat för kvällen
är ”myter och mysterier” så det
bjuds på spännande och kusliga
aktiviteter för stora och små. Du
är också välkommen att bara
komma in och fika. Se Arkivets
hemsida för mer information.
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NOVEMBER

NOVEMBER/DECEMBER

VÄLKOMMEN!

Tisdag
15/11
Drop in

16.00
20.00

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

Onsdag Ordna och arkivera
16/11 Hur gör man för att arkiveringen
13.00 ska bli en enkel match? Och
hur är det nu igen med GDPR?
Här får du tips och råd kring
hur du skapar ordning redan
på kontoret och hur du kan
organisera bland pärmarna. Vad är sedan viktigt att
bevara för framtiden och hur gör man rent praktiskt?
Onsdag Bilderna berättar
23/11 Har du eller din förening äldre
13.00 fotografier? Genom att hjälpas
åt att identifiera bilderna kan
ni få många trevliga stunder
tillsammans, samtidigt som
ni gör en viktig gärning för framtiden. Här får du
tips och råd kring hur man kan jobba med bilderna,
men även några anekdoter ut arkiven.

Tisdag
29/11
Drop in

16.00
20.00

Läsakuten
Tycker du att det är
svårt att läsa äldre
handskrift? Denna
kväll kan du ta med
ditt svårtydda dokument, eller en bild på texten, till
Arkivet och få hjälp med att tyda vad som står.

Onsdag Arkivcafé: Vad är lycka?
30/11 Frågan diskuterades 1891 i
diskussionsföreningen Tyst
13.00
på Rödön. Denna typ av förening fanns på många ställen
runt om i länet. Här berättar
vi mer om dessa föreningar
och vad som diskuterades.
Föranmälan senast 28/11.
Tisdag
6/12
Drop in

16.00
20.00

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

ARKIVET
EN KULTURELL MÖTESPLATS

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

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag 10.00-16.00
Tisdag 10.00-20.00 och Fredag* 10.00-12.30.
*Fredagar håller endast Föreningsarkivet öppet.
Riksarkivets originalhandlingar hämtas då inte fram.

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

Fotografier: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Riksarkivet i Östersund och CC0

höstprogram 2022

