
 

Rötter i Tiveden? 
…eller var som helst – vi hjälper Dig att leta! 

Tivedstorp 20-22 maj 2016 
 

 

Fredag 20 maj 

 

09.00 – 12.00  Receptionen öppen för kontakt, försäljning, forskning m m. 

12.00 – 12.30 Invigning av årets Rötter-dagar.  

Ingemar Lahrin, f.d präst i Finnerödja-Tived. 

 

Idé, mål, syfte och ansvariga presenteras. 

Kaffestuga/vandrarhem m m – Tivedstorp informerar. 

  

13.00 – 15.00 I fädrens spår – Guidad byavandring i Tivedstorp. 

 

15.30 – 17.00 Föreläsning - På spaning efter rökugnar. 

 

18.00 – 20.00 Släktforskare vägleder Dig in i arkivens värld. 

   

Lördag 21 maj 

 

09.30 – 11.30 In- ut- och återvandring i Tivedsområdet – förr och nu, Maud 

Pettersson m fl. 

  

13.00 -  16.30 I fädrens spår – Guidad byavandring i Håkantorp-St 

Björstorp. 

   

17.00 – 20.00 Berättarkväll i Dammtorp. 

 Servering. 

 

Söndag 22 maj 

 

09.30 – 12.00 I fädrens spår – Guidad byavandring i St och L Gryten.  

 

     

Släkt-och bygdeforskardagar i Tivedstorp - för 7:e året i rad 

 

Fredag-söndag 09.00-15.30 finns bemannad ”Rötter”- reception, med tillgång till besöksdator 

med Internet, register och annat underlag av intresse. Vana släktforskare finns för gratis hjälp alla 

dagar. Försäljning av kartor, litteratur m m. 



       

 

13.00 – 15.30 UNDEN-fisket förr och nu.  
Information och bildvisning av Gunnar Bohlin 

fiskevårdsföreningen. Frågestund och diskussioner. 

  

16.00-17.30  Musikgudstjänst i Tiveds kyrka. 

  Därefter Kyrkogårdsvandring.  Servering. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deltagaravgifter 20:-/person för aktiviteter f o m byavandringen vid Tivedstorp, t o 

m Föreläsningen Undenfisket förr och nu. Undantaget 

Släktforskarhjälpen fredag kväll och Berättrkvällen.  

Upp till 15 år, inga avgifter. 

Guidade aktiviteter Utgår från Tivedstorp med egna fordon, gärna samåkning. 

Startplatser för vandringarna kommer att anslås/markeras i 

anslutning till startplatsen. Medtag för fikapaus.  

  Avgiften betalas vid guideturens start.  

Lokaler Aktiviteter, utöver byavandringarna, äger rum i olika lokaler i 

Tivedstorp. 

 

Bokningar  Inga föranmälningar behövs. 

 

Arrangör NBT – Nätverket för bygdeforskning i Tivedenområdet. 

 På www.rotteritiveden.se finns mer information och 

kontaktuppgifter. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tivedstorp Kaffestuga och STF vandrarhem. För vägbeskrivning, boende, mat 

m m, tfn 0584-47 20 90 eller www.tivedstorp.se.  

 

Campinggäster hänvisas till www.campingtiveden.com; tfn 0584-474083, eller   

   www.stenkallegarden.se , tfn 0505-60015. 

Kontakta Tivedstorp för enklare camping med husvagn/husbil/tält, 

OBS! Begränsat med el anslutning till husvagn/husbil.  

 

Egna aktiviteter Vandra, rida, cykla, paddla, fiska, bada, m m, se www.tiveden.se  

                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi reserverar oss för ev. programändringar.  
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