
Höstlöven glöder innan de släpper taget. Luften blir 
kallare och vantar behövs. Kanske är det skönt att 
krypa inomhus och ägna en stund åt släktforskning-
en. I föreningen råder det i alla fall sådan aktivitet.

En resa till Landsarkivet i Uppsala företogs i tisdags 
med Britt-Marie A som reseledare och hon uppfatta-
de de 23 medresenärerna vara nöjda med utflykten.

Föredrag om domböcker hölls av Ulf Berggren för 
två veckor sedan och den välfyllda salen vittnade om 
många intresserade.

Disgen-kursen har haft sina två första träffar under 
Kent Anderssons ledning. ”En härlig mix av struktu-
rerad och tydlig information blandat med gott om 
utrymme för frågor och funderingar”, uttrycker kurs-
deltagaren Lena Månsson.

Nybörjarkursen i släktforskning har redan träffats 
två gånger. Ledare är parhästarna Britt-Marie och 
Marie.

DNA-kursen har som tidigare nämnt haft sin första 
träff och nästa gång blir troligtvis 17 januari då alla 
ska ha fått resultatet av sina DNA-tester. Även andra 
får deltaga då.

Öppet hus för släktforskning i vår lokal sker tisdagar 
kl 13-16. Se schema på hemsidan. Och missa inte de 
återstående två onsdagskvällarna.

Eskilskällan har öppet hus måndagar kl 13 för all-
mänhetens släktforskning. Nytt är de miniföredrag 
”Måndagskvartarna” som hålls en halvtimme dess-
förinnan. Se vår hemsida och passa på att gå och 
lyssna. Alla är välkomna.

Träff med nya medlemmar sker den 1 november kl 
14.30 i lokal på Medborgarskolan.

Aktivitetsgruppens nästa möte är den 10 november 
och då skall vårens program fastställas. Förslag och 
idéer mottages.
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Aktiviteter

Torsdag 27 oktober kl 15-16 invigs utställningen 
”Fristaden – mitt i Eskilstuna” med en föreläsning

Lena Månsson, ansvarig för arrangemanget, 
berättar: ”Vi är en grupp som upptäckte att vi hade 
ganska vaga begrepp om vad Eskilstuna Fristad 
stod för. För att lära oss mer bildade vi en studie-
cirkel, som bland annat resulterat i den utställning 
som vi vill visa. Några av oss berättar om Fristaden 
och om vårt forskande. Utställningen kommer 
sedan att stå kvar på Medborgarskolan till och med 
den 10 november.”

Lördag 12 november kl 12 - 16 arrangerar Eskilskäl-
lan Arkivens dag med temat ”Landet bortom staden” 
i Stadsmuséets föreläsningssal. Fri entré. Repre-
sentanter för ESF kommer att finnas på plats för att 
besvara eventuella frågor från allmänheten  och göra 
reklam för vår förening.

Föreläsningsprogram
kl 12 Sundbyholmsprojektet, Tryggve Lundh
kl 13 Kulturmiljöer i Eskilstuna, Anna Götzlinger
kl 14 Byn, gården, människan under 1800-talet, 
Kalle Bäck
kl 15 Mitt första besök på SHS (Svensk Husdjurs-
skötsel), Erling Norberg
kl 15.30 Lite Hällbyhistoria,  Barbro Svanström

Torsdag 8 december kl 17 – 20 
Julträff för ESF-s medlemmar, plats Seniorcentrum
Marie Selander berättar ”hur hon hittade en försvun-
nen farbror och även fann sin farmors omtumlande 
historia”.
En jullandgång serveras samt kaffe etc. Kostnad 150 
kr. Anmälan senast två veckor före (24 nov) till Agne i 
aktivitetsgruppen agne.salang@gmail.com

Med hopp om en fortsatt färgrik höst såväl inne som 
ute.
Styrelsen den 24 oktober 2022


