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Föreningsmöte 15 november 2019
Vice ordförande Britt Maria Ekstrand hälsade de
församlade välkomna.
Innan sedvanliga mötesförhandlingar - inledde
man med att släcka ner i lokalen och tända ett
ljus och hålla en tyst minut med anledning av
vår ordförande Sam Blixts bortgång. Under den
tysta minuten stod alla upp och det kändes
värdigt och stämningsfullt.
Mötet fortsatte med att Britt Maria valdes till
mötesordförande, Leif Rydström till
mötessekreterare och Anders Rotviker till
rösträknare. Punkterna på dagordningen var få
och mötet var snabbt avklarat. Innan kåseriet
för dagen tog vid, blev det tid för en stunds
mingel med fika.
Ordet lämnades därefter
över till Göran Thunberg
som kåserade om en
spännande och speciell
personlighet, nämligen
Ernst Herman Thörnberg,
som oftast benämns som
”Det gåtfulla geniet”.
Ernst Herman var en märklig person, som levt
ett innehållsrikt liv. Att dessutom lyckas med
bedriften att åka över till USA och kunna livnära
sig där, måste ha varit en prestation i sig. Han
umgicks med professorer och annat lärt folk
som ansåg honom vara en begåvad och beläst
man. Han sägs ha haft fallenhet för att lära sig
språk. Han behärskade både tyska, franska och
engelska redan i unga år.
Ernst Herman föddes utom äktenskapet på
Gunnebo Bruk i Gladhammars socken,
numera en del av Västervik. Han växte upp hos
sina morföräldrar i en backstuga i Tuna socken i
norra Kalmar län.

Han har beskrivit de svenska folkrörelserna väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och
arbetarrörelsen som ”de klassiska
folkrörelserna”.
Hans forskningsintresse omfattade även
kooperationen och vi får inte glömma att
Thörnberg var sin tids främste kännare av
emigrationen till Nord Amerika.
Det känns lite märkligt att någon som betytt så
mycket så snabbt fallit i glömska.
Han är den ende svensk som genom årliga
riksdagsbeslut, med början 1936 fram till sin
död 1961, beviljades en statspension och han
hade en egen rubrik i dåvarande ecklesiastikdepartementets del i statsverkspropositionen.
Initiativet till det togs 1935 av bl a professorerna Eli Heckscher, Gösta Bagge och
Gunnar Myrdal.
Thörnberg var en man som man knappast
kunde undgå att lägga märke till. Hans
originella klädsel präglades av rädsla för kyla,
drag och bacillskräck. Hans diktion kunde göra
även de mest luttrade skådespelare
avundsjuka och han ackompanjerade sin
framställning med vackra handrörelser.
Hans föreläsningar var fyllda med metaforer
och allitterationer. Han var estradör, folktalare,
folkbildare, föreläsare och vid 85 års ålder
agerade han obekymrad om det nya mediet
televisionen.
Ernst Herman Thörnberg var ett av skälen till
att Nykterhetshistoriska Sällskapet bildades
2014.
Källa: Dagens Nyheter
Leif Rydström

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller årsmöte
Lördagen den 15 februari
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11
Mötesförhandlingar kl.1400
Föreningen bjuder på kaffe
Jörgen Wehre berättar om sin Dna-forskning
Välkomna
Styrelsen

Kort presentation av
föredragshållaren vid årsmötet
den 15 februari 2020

Jörgen Wehre
Efter slutförd veterinärutbildning i Stockholm
arbetade han som distriktsveterinär,
besiktningsveterinär samt veterinärinspektör på
Lantbruksstyrelsen (numera Jordbruksverket)
och länsveterinär på Länsstyrelsen i Kalmar
län.
Han kom till Kalmar 1992 från Jönköping. Gick i
pension 2012.

Han har ett brinnande intresse för sådant som rör
landsbygd och skärgård.
Jörgen började släktforska 2014 av en speciell
anledning – varken hans mor, han själv eller hans
syster hade träffat sin far resp. morfar. Numera vet
han att hans ursprung springer ur Blekinges,
Smålands, Bohusläns och tysk mylla.
Han gillar att försöka tyda gamla handstilar.
Han släktforskar mest för att kunna berätta om
familjens släkt för generationen som kommer efter
oss och frågorna från sönerna och deras kusiner är
många men också från jämnåriga. På årsmötet
tänker han berätta om hur han släktforskar och
göra lite kopplingar till sitt arbete som distriktsveterinär och hur han missade möjligheterna att få
en massa information om sina släktingar.

PLF-nytt, medlemstidning för person och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn utkommer
fyra gånger per år, i en upplaga av 1 250 exemplar.
Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
eller E-postadress: ulf.waltersson@gmail.com
Bidrag kan också sändas till e-postadress: info@plfoskarshamn.se
Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.
PLF-nytt 133 utkommer den 22/4 2020.
I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).
Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.

Verksamhetsberättelse
PLF 2019
PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2019
E-post

Namn

Uppdrag

Telefon

Britt Maria Ekstrand

vice ordförande
ansv. mailfrågor, datoransv.
ansv. för försälj. av CD & USB
sekreterare
vice sekr.
redaktör
kassör
styrelseledamot
biblioteksansvarig
styrelseledamot
v. kassör, suppleant
suppleant
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Vakant

070 - 825 02 21 bm.ekstrand@telia.com

Leif Rydström
Monica Waltersson
Ulf Waltersson
Anders Rotviker
Sven-Åke Fogelqvist
Birgitta Dahleman
Gunnar Håkansson
Ingvar Andersson
Anna-Stina Johansson
Bernt Johansson
Per-Gunnar Jörke
Gerd Jonsson
Valberedning

Sam Blixt har på grund av sjukdom inte
kunnat fullfölja sitt uppdrag som ordförande
för PLF under 2019. Han avled senare under
hösten den 9 november.
Släktforskningens dag 19 januari 2019. Där
deltog Anders Berg och Urban Lindström som
representanter för sjöfolket i Oskarshamn.
Karl-Erik Gustafsson från Vuxenskolan
informerade om tillgängliga kurser för
släktforskare.
På årsmötet den 16 februari 2019 berättade
Anders Berg om Figeholms lotsbåtsprojekt.
18 maj 2019 höll Rose-Marie Edinius
föredrag om ”Fallebogök”.
21 september 2019 höll Eva Dahlberg,
Jönköping ett föredrag om DNA-forskning.
16 november 2019 höll Göran Thunberg
föredrag om Ernst Thörnberg. ”Det gåtfulla
geniet från Tuna”.

0499 – 131 88
070-868 19 72
070-948 84 42
0491 – 620 11
0491 – 154 93
072-339 11 01
0491 – 175 83
0491 – 183 59
073-831 71 44

leif.rm@telia.com
monica.waltersson@gmail.com
ulf.waltersson@gmail.com
anders.rotviker@telia.com
sven-ake.fogelqvist@telia.com
b.dahleman@hotmail.com
gunnarbshakansson@gmail.com
ingvar.an@hotmail.se
anna-stina_johansson@telia.com

Tisdag och onsdagsgrupperna har arbetat
med registrering av in- utflyttade i Kalmar län.
Öppet hus för släktforskare på måndagskvällar och varannan torsdag har fortsatt som
vanligt.
Morgan Corneteg som ansvarig för
framställning av PLFs CD-skivor och USB har
valt att sluta. PLF kan inte nog uppskatta
hans arbete, utan Morgan Cornetegs stora
engagemang under många år så hade det
inte funnits några CD eller USB för
försäljning.
PLF:s styrelse har beslutat att inte skicka ut
medlemstidningen till ”systerföreningar”.
PLF-nytt kommer att skickas via e-mail.
Orsaken är höjda porto-kostnader.
Britt Maria Ekstrand
v. ordförande

Redaktörn reflekterar
reflekterar
Redaktörn
Den 9 november 2019 avled vår ordförande Sam
Blixt.
Hans bortgång kom tyvärr inte som någon
överraskning då hans hälsa sviktade under året.
Hans insatser för föreningen har varit
ovärderliga, liksom hans glada humör. Under
denna tid kunde han inte heller delta i
styrelsearbetet. I övrigt hänvisar vi till Anders
Rotvikers artikel om Sams händelserika liv. Ni
hittar även en artikel som Sam skrev för 25 år
sedan som fortfarande är aktuell!!!
Med anledning av hans bortgång finns det behov
av nya krafter i styrelsen. Föreningen består i
runda tal av 1 200 medlemmar så nog borde det
finnas lämpliga kandidater som kan ställa upp i
föreningens styrelsearbete. Känner Du dig
manad? eller känner du till någon som skulle
kunna tänka sig att ställa upp kan du väl höra av
dig till info@plfoskarshamn.se.
Årsmötet infaller den 15 februari 2020 så
”ärendet” brådskar!

Flera poster i styrelsen är lediga för nya krafter
att ta vid. Då föreningen för närvarande saknar
valberedning är det styrelsens uppgift att
fungera som valberedning.
Vi hoppas naturligtvis att ni har möjlighet att
närvara vid årsmötet och där ta chansen att
föreslå lämpliga kandidater.
Längre ner på denna sida hittar ni en
efterlysning som vi fått via FB och känner ni
igen någon på bilden kan ni höra av er.
Dessutom vill vi uppmärksamma er på en
DNA-kurs i Lindsdal som ni kan läsa mer om
på sid. 9.
I och med Sam Blixts bortgång saknar vi
uppgifter om vilka ni är och vad ni har
registrerat. Därför vill vi gärna påminna er
som sitter hemma och utför registreringar
till PLF:s databas att höra av er till
info@plfoskarshamn.se med denna info. Ni
utför ett ovärderligt arbete till släktforskningens fromma!!!!

Ulf Waltersson

Efterlysning

Någon som känner igen detta fina folk?
Bilden hittades bakom en bokhylla på
Ytterhults gård i Västervik,
2013 av
Ulf Waltersson
nuvarande ägare. Tidigare ägare var Direktör
Bertil Boberg med fru Birgit. Bertil var född
och uppvuxen i Vimmerby. Han var son till
bankdirektören Ivar Boberg och dennes
hustru Ellen. Han tog studenten på latinlinjen
i Västervik, studerade juridik i Stockholm och
gjorde sin tingsmeritering i Växjö.
Kan det vara släkt till dem, eller har
människorna på bilden kopplingar till gården
eller byn Ytterhult??

Källa: Sophie Ekeflod

Minnesord över Sam Blixt

Sam Blixt föddes 10 februari 1934 i Lövhult vid
Gransmåla skola under Bockara nr. 5. Hans
föräldrar var smidesarbetaren Folke Blixt och hans
hustru Stina. De hade köpte huset av Folkes
föräldrar år 1932, strax efter deras vigsel samma
år. Sams bror Allan föddes där år 1936. Familjen
flyttade 1938 till Klövdala i Järnforsen. Där föddes
hans yngste bror Hans år 1944. Familjen bodde
först i ett hus vid Klövdala kvarn. Fadern startade
en smides – och cykelverkstad på Klövdalavägen.
År 1948 byggde de ett bostadshus vid verkstaden
och bensinstationen på Klövdalavägen 3. Sam gick
i Järeda skola under åren 1941 - 1948. Redan i
unga år var Sam ofta i verkstaden och på så vis
lärde han sig yrket. Sams stora intresse var
motorcyklar som både såldes och reparerades i
rörelsen. Fadern dog redan år 1952, men familjen
fortsatte att driva cykel – och motor-verkstaden
med bensinstation fram till 1959, då de sålde både
rörelsen och huset. Sam flyttade till Oskarshamn
1959 och bosatte sig på Tallvägen 4. Han gifte sig
1961 med Solveig.
Sam blev tidigt intresserad av motorcykelsport och i
synnerhet speedway. Redan 1948 besökte han sin
första speedwaytävling i Målilla. Under åren 1950
- 1951 var han mekaniker åt Sune Carlsson och
Bosse Andersson från Getingarna som var de
bästa poängplockarna i laget, då de tog 1:a
placeringen i div. 1 år 1952. I samband med detta
uppdrag åkte han åtta gånger fram och tillbaka till
Stockholm på motorcykel. Det var farliga resor på
dåliga vägar med många vurpor och utan hjälm.

På sin 18-årsdag, den 10 februari 1952, åkte han
och hans bror Allan motorcykel till isracingtävlingarna på Forshultesjön vid Oskarshamn. När hans
släkting Alf Jonsson ifrån Järnforsen började köra
speedway för Dackarna år 1954, följde han med
honom som mekaniker under 6 års tid. Det blev
många resor inom Sverige och Skandinavien, som
t.ex. Köpenhamn, Oslo och Åbo. De flesta
resorna var inom Sverige och dessutom många
seriematcher. Alf Jonssons största framgång var
när han vann kontinentfinalen i VM den 25 juni
1960 i Danmark. Han var i världstoppen när en
svår olycka i England satte stopp för karriären. Han
bröt benet och kunde aldrig mer göra sig riktig
rättvisa. Sam åkte också och tittade på TTtävlingar i Hedemora.
I Oskarshamn började Sam som svetsare på
Be-Ge karosserifabrik under 1959 – 1961.
På hösten 1961 började han som smed och
reparatör på Boliden Reymersholmsverken, f.d.
Kopparverket och 1964 arbetade han som
industritekniker på Boliden.
År 1961 började han läsa på korrespondens vid
NKI-skolan. Efter två års korrespondensstudier
fortsatte han att studera på Oskarshamns
korrespondens-gymnasium som var en
vuxenutbildning. Utbildningen lästes 4 kvällar varje
vecka och efter 4 års studier på kvällstid, tog han
ingenjörsexamen 1968. Men när Sam var klar
med studierna fanns det inga jobb. Varvet hade
gått i konkurs och Kopparverket var nedlagt. Istället
öppnade sig möjligheten för Sam att vikariera som
lärare.
Det första var en kort period på Rödsle-skolan,
sedan blev det ett vikariat på Parkskolan
i Mönsterås och på Södertornsskolan under
1968 - 1969, vilket gjorde att han blev intresserad
av att arbeta som lärare. Hösten 1969 började han
studera på Tekniska högskolan i Stockholm och
avlade magisterexamen på lärarhögskolan i
Stockholm år 1973.
I januari 1974 fick Sam tjänst som lärare vid
Södertorns gymnasieskola, där han undervisade
i 4 år i tekniska ämnen och matematik. Från
höstterminen 1978 - 1980 var han studierektor vid
Komvux och från januari 1981 - januari 1999 var
han lärare vid Komvux, där han de senaste 19 åren
varit lärare i flera olika data-ämnen. Den 1 februari
1999 gick han i pension.

Sam gjorde 1984 med hjälp av dator och ett eget
program en almanacka för släktforskare som hette
Almanacka 1600 – 1999. Arbetet med databasen
pågick först i hembygdsföreningens regi, men den
27 mars 1987 bildades PLF vid ett möte i
Parkskolans annex. Den första styrelsen bestod av
följande personer: Ordförande Gunnar Källenius,
vice ordförande, Barbro Sander, sekreterare Sam
Blixt och kassör Birgitta Drehmer.

Han deltog i flera släktforskarresor till USA, den
första med Släktforskarförbundet den 3 -11 augusti
2002. Sedan följde ytterligare resor till USA, den 1122 november 2008, New York den 16 - 28 oktober
2009 och den 18 nov – 4 dec 2014.
Sam medverkade i flera radio – och TV-program
genom åren. Under åren 2001- 2003 sändes
släktforskning med Sam Blixt i Gunnars Värld i Sv.
Radio P4 Kalmar. Den 24 nov 2008 medverkade
han i programmet Släktband och den 15 -16 dec
2003 medverkade han i TV-programmet 24 minuter.
Sam tog initiativ till att utge CD-skivor, som innehöll
PLF:s databas för kyrkoböcker i Kalmar län. Dessa
CD-skivor började utges på hösten 2005. Han var
kursledare för flera släktforskarkurser och otaliga
gånger demonstrerade han databasen på många
platser, vilket gav PLF många nya medlemmar.
År 2005 utnämndes han till årets lokalprofil av
Oskarshamns-Nyheterna.

Flera projekt startades samma år för inmatning av
kyrkoböcker på data, som Döderhultsprojektet,
Oskarshamnsprojektet, Regionsprojektet,
Ortnamnsprojektet och Döderhultsviksprojektet.
Samma år började tidningen PLF-Nytt att utges,
vilken Sam var redaktör för de 5 första åren.
Under tiden, som Sam jobbade som lärare vid
Komvux, användes Parkskolans annex för PLF:s
föreningsmöten och arbetsmöten under kvällar och
helger. I samma lokal anordnade PLF i oktober
1989 en utbildning för kursledare i släktforskning. Under 15 års tid var Sam ledare för
arbetsgruppen för inmatning av kyrkoböcker på data
på måndagskvällarna i denna lokal. Sam och
Källenius tog initiativet till att arrangera
Släktforskardagarna den 27- 29 september 1991
på Forum i Oskarshamn. Medarrangörer var Kalmar
läns hembygdsförbund och Oskarshamns historiska
förening. Under åren 1983 till 2010 var Sam
ledamot i Hembygdsföreningen Oskarshamn –
Döderhult.
Sam besökte eller deltog i alla Släktforskardagar
från 1990 till 2018 och 2000 invaldes han i
Släktforskarförbundets förbundsstyrelse, där
han kvarstod till år 2006.

När den nya PLF-lokalen invigdes i september 2008
på Stengatan, blev det ett lyft för föreningen. Sam
var med och arrangerade PLF:s 25-årsjubileum på
Forum den 21 april 2012. Han tog också initiativ till
att arrangera Släktforskning Sydost i Folkets Park
den 1 april 2017. Han valdes till ordförande i PLF
2011, ett uppdrag som han innehade fram till sin
död den 9 november 2019.

Anders Rotviker

Internet kan det vara något för släktforskaren?
Tekniken finns och de framtida möjligheterna ser ut att
vara obegränsade.
De flesta har den senaste tiden hört talas om Internet,
många utan att veta vad det egentligen är. Internet är
ett världsomspännande nät av datorer, egentligen
nätverk av datorer. Detta nät har sitt ursprung i det
amerikanska försvarets datornät. Man ville bygga in
säkerhet i kommunikationen mellan olika datorer och
därför byggde man ut ledningsnäten mellan de olika
enheterna så att de kunde nås från olika håll.

Jag har sedan ett år tillbaka haft tillgång till de olika
delarna av Internet och både program och information
har hela tiden ökat. Om man är ansluten till detta nät
kan man på några sekunder komma i kontakt med
olika användare och informationskällor bl a databaser
över hela världen. Informationen består av brev,
tabeller, artiklar, fotografier, kartor mm. Det är
framförallt Europa, Nord – och Sydamerika som har
flest användare, men även Australien, Asien och
Afrika är på god väg.
Olika typer av förteckningar

I USA finns det ett flertal organisationer och föreningar
men även privata användare som är inriktade på
genealogi dvs släktforskning. I Europa är det
framförallt Skandinavien som är mest representerat.
Det finns även diskussionsgrupper sk Newsgroups dit
man kan vända sig med frågor och förhoppningsvis få
svar på dessa – i detta fall utan kostnad. Där
diskuteras till exempel varifrån ett släktnamn kommer,
var det är vanligast osv. det finns forskarförteckningar
på olika släktnamn, förteckningar över släktregister
etc. det finns också professionella forskare som åtar
sig släktforskning mot betalning.

För PLF:s del skulle det till att börja med vara

Denna förteckning kunde sedan uppdateras varje
månad. Om finansiering vore möjlig kunde man
även tänka sig att lägga in databasen, till en
början med någon eller några enstaka kommuner.
Databasen bör i så fall redigeras för att göras
mera användarvänlig.
Synpunkter
Den som har synpunkter på hur uppgifterna i
databasen bör presenteras är välkommen att
skriva ned dessa och skicka dem till PLF. Det kan
vara om de skall skrivas i tabellform, som register
eller uppdelade på olika sätt. Det skulle också
vara intressant att veta vilka av PLF:s medlemmar
som är anslutna till Internet. Dessa kan skriva ett
e-mail till samblixt@algonet.se för att meddela
detta. (obs! gammal adress)
Adressen är global
Här ser man en annan fördel med Internet,
adressen till en användare, i detta fall Sam Blixt,
är lika över hela världen. I min adress ovan är
samblixt användarnamn, @ ett skiljetecken som
kallas at eller snabel-a, algonet är värd eller
leverantör, det finns flera sådana i Sverige, det
sista i adressen se som står för Sverige.
Framtidsvision
Teoretiskt sett är det möjligt att nå alla databaser i
hela världen via Internet. Dessutom kunde alla
handskrivna handlingar från alla arkiv, både
mikrofilmade och de som ännu inte är
mikrofilmade kunna föras in. Tänk att kunna sitta
vid sin dator i Sydney i Australien och leta i PLF;s
databas, hitta sina förfäder i Kristdala socken och
därefter klicka på en knapp och få upp
motsvarande original från kyrkoboken, som
kanske skrevs 1695. En förflyttning i tiden på
trehundra år på några sekunder!!!

För alla er som är intresserade av 11,5 kommer
en kurs i ämnet att hållas i:
Garvaregården, Lindsdal
(ca 1 mil norr om Kalmar)
27 mars 2020, kl.

900-1630

Kursledare: Peter Sjölund
Peter Sjölund, Sveriges ledande expert inom
DNA-släktforskning, lär ut grunderna i hur du
ska förstå dina resultat och tipsar om vad du bör
göra med dem, för att få ut ännu mer av ditt
DNA-test

Detta får du lära dig:
 Hur vi ärver vårt DNA genom generationerna
 Hur man kan se släktskap i vårt DNA
 Hur du ska läsa och tolka din matchningslista
 Hur du läser och använder kromosomvisaren
för att undersöka dina matchningar
 Hur du ser skillnaden på riktiga släktingar och
”falska” DNA-matchningar
 Varför du inte alltid kan hitta en släktkoppling
till dina DNA-matchningar

Antalet platser är begränsat, därför är det av
 Nyttan av att testa flera nära släktingar
stor vikt att ni anmäler er så snart ni kan. Vid
 Vilka verktyg det finns att använda på nätet för
intresseanmälan kommer ni att få mer info när
programmet är klart.
att utforska ditt DNA-resultat
Intresse-anmälan gör du till :
dna@karlstorp.nu

 Vad triangulering är och hur du kan använda
DNA-resultatet för att verifiera din
pappersforskning

Registreringar som är gjorda ska i fortsättningen
sändas till:
info@plfoskarshamn.se

Brevfrågor på databasen har upphört tills vidare!!!
Tel:PLF-lokalen 0491 -76 08 78
Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 1300 – 1600
Onsdagar 0900 – 1200

Plusgironummer: 400938-7
Bankgironummer: 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se

OBS!

I och med Sam Blixts bortgång saknar vi uppgifter om vilka ni är och
vad ni har registrerat. Därför vill vi gärna påminna er som sitter
hemma och utför registreringar till PLF:s databas att höra av er till
info@plfoskarshamn.se med denna info. Ni utför ett ovärderligt
arbete till släktforskningens fromma !!!!

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
Måndagar 1700 - 1900. Ansvariga:
27/1
3/2
10/2
17/2
24/2
2/3
9/3

Ingvar Andersson o Anna-Stina Johansson
Gunnar Håkansson o B M Ekstrand
Anders Rotviker o Birgitta Dahleman
Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand
Anders Rotviker o Leif Rydström
Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson
Ingvar Andersson o Anders Rotviker

16/3
23/3
30/3
6/4
20/4
27/4
4/5

Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman
B M Ekstrand o Anna-Stina Johansson
S-Å Fogelqvist o Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson o Anders Rotviker
B M Ekstrand o A-S Johansson
Ingvar Andersson o Leif Rydström
Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman

Vi har även öppet torsdagar kl. 1400 – 1600 udda veckor f o m 30 januari
30/1
30/2
27/2
12/3

Anders Rotviker
Anna-Stina Johansson
Sven-Åke Fogelqvist
Birgitta Dahleman

26/3 Gunnar Håkansson
23/4 Anna-Stina Johansson
7/5 Britt Maria Ekstrand

Vill ni ha telefonkontakt kan ni dessa tider ringa: 0491-76 08 78
Tisdagsgruppen startar 14/1 kl.1300 - 1600, B M Ekstrand
Onsdagsgruppen startar 15/1 kl. 900 - 1200 ,Ulf Waltersson & Ingvar Andersson

Nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 131 2019
Nr
3522
3523
3524
3525
3526

Namn
Anders Olsson
Marie Svensson
Tommy Bagge
Bo Gustaver
Barbro Jakobsson

Postadress
Skyttelinjen 138
Roslundavägen 6 B
Trossvägen 3
Högvägen 8
Fiskehamnsv. 52

Postnr
226 49
373 32
149 35
611 57
975 95

Postort
LUND
NÄTTRABY
NYNÄSHAMN
NYKÖPING
LULEÅ

Antal nya medlemmar är 5 st
Totalt antal medlemmar är 1195 st

Antal poster i databasen är 6 278 943

Telefonnr

TIDPLAN för 2020
År

Vecka

Dag

2020

2

08-jan

17.00

3

18-jan

11.00-14.00

5

29-jan

6

05-feb

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

7

15-feb

14.00

Årsmöte

”-”

10

04 mars

17.00

Styrelsemöte

”-”

14

01-apr

17.00

Styrelsemöte

”-”

17

22-apr

19

06-maj

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

22

30-maj

14.00

Föreningsmöte

”-”

23

03-jun

17.00

Styrelsemöte

”-”

32

05-aug

17.00

Styrelsemöte

”-”

35

26-aug

PLF-Nytt 134

35

28-30 aug

Släktforskardagar

Arena Skövde

36

02-sept

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

38

19-sept

14.00

Föreningsmöte

”-”

41

07-okt

17.00

Styrelsemöte

”-”

44

28-okt

45

04-nov

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

47

21-nov

14.00

Föreningsmöte

”-”

49

02-dec

17.00

Styrelsemöte

”-”

02

13-jan

17.00

Styrelsemöte

”-”

05

03-feb

06

10-feb

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

07

17-feb

14.00

Årsmöte

”-”

2021

Tid

Verksamhet

Lokal

Styrelsemöte

”-”

Släktforskardagen

Kyrkogårdsgatan

PLF-Nytt 132

PLF-Nytt 133

PLF-Nytt 135

PLF-Nytt 136

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020
Av administrativa skäl avvaktar vi med inbetalning av
medlemsavgiften för 2020 till nästa nummer av PLF-Nytt 133
som utkommer 22 april

Köp PLFs USB-minnen
I fortsättningen säljer vi endast USB-minnen!!!
USB 1 omfattar norra Kalmar län o 170 socknar
i Östergötland
USB 2 omfattar mellersta Kalmar län o östra Jönköpings län
USB 3 omfattar södra Kalmar län samt
många socknar i Blekinge o Kronoberg
USB 4 omfattar hela Öland
För mera detaljer om innehållet gå in på:
http://www.plfoskarshamn.se/
och klicka på CD-skivor / USB
PLF-medlemmar som har köpt USB 1 – USB 4 tidigare,
betalar endast 250 kr om de anger både medlemsnummer i
PLF och serienr på gamla versionen av USB minnet
USB-minnena kostar 450 kr/st
resp 350 kr/st för medlemmar.
Porto, 35:- tillkommer för samtliga leveranser
Plusgiro 40 09 38-7, bankgiro 386-0475
eller Webb-shop CD

Vid adressändring skicka den till info@plfoskarshamn.se
Returadress
vid obeställbarhet:

PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN

Nästa nummer av PLF-Nytt nr 133
Utkommer 22/4 2020

