Släktforskardagarna 2017
Tag med på en spændende tur til
Halmstad i Sverige d. 26. august
De svenske slægtsforskerdage er i år lagt i Halmstad i
Halland än. Derfor vil vi gerne tage på tur til denne
spændende messe, hvor der er mulighed for at møde
arkivinstitutioner og slægtshistoriske foreninger fra hele
Sverige. Har du svenske aner, er det absolut et must at
skulle besøge denne messe. Du vil få så meget viden om
dine aner. Husk at tage dine noter med om dine svenske aner eller hvem du end
måtte søge i Sverige. Messens tema er ”Vägar till Västerhavet”. Der er mulighed
for at høre forskellige foredrag på messen - men man skal være hurtig, for der plejer at være stor tilmelding til foredragene. Ellers er det meget spændende at besøge de mange stande fra foreningerne.
Foredragene kan ses på hjemmesiden: www.sfd2017.se
Hvem der er som udstillere på messen, kan ses på deres side:
http://sfd2017.se/program/utstallarlista Men går man ind på hovedsiden så kan
man selv navigere sig rundt og se hvad messen indeholder. Selv om temaet er
”Vägar till Västerhavet”, så er messen yderst interessant for os med svenske aner.
Vi tager bus til Halmstad og færgen over ved Helsingør.
Vi har afgang fra Herlev St. kl. 8.00 og forventer hjemkomst i Herlev kl. 18.30.
Der er ikke opsamling andre steder.
Messen lukker kl. 17.00, så der er afgang fra messecentret 17.15.
Hvad du spiser på denne dag eller ellers indtager sørger du selv for. Der er masser
af købsmuligheder i messesalen. Du er også velkommen til selv at tage mad med.
Arenarestauranten serverer lunch alle dage. Åbning i restauranten kl. 11-15 lørdag
for servering af varm mad. Derudover kommer findes der pastasalater, smörgåsar,
pølse med brød, boller med pålæg m.m.
Tilmeldingsfrist er d. 23. juni 2017
Vil du med på turen 26. august så tilmelder du dig på mail til:
Gitte B. Høstbo på
mail: janhb@mail.danbbs.dk
Turen koster 275 kr. incl. bus/færge og
indgang.
Der indbetales på foreningens konto
girokonto <01> 220 8628
Tilmeldingen er gældende når du har
fået svar herom.
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