
 

 

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

Tivedstorp 18 – 20 juli 2018 
Släkt-och bygdeforskardagar i Tivedstorp - för 9:e året i rad 

 

 

 

Onsdag 18 juli 

10.00 – 12.00     I gamla kaffestugan finns NBT:s medlemmar på plats med 

besöksdatorer och uppkoppling till Internet med tillgång till många 

”släktforskarverktyg”. Enkel fika finns. 

 

13.00 – 13.10 Invigning av årets Rötterdagar. 

Kort info från Nätverket NBT och Tivedstorp. 

 

 

13.10 – 14.30 Guidad tur runt södra delen av Tivedstorp med Nils Johansson  

 

15.00 – 17.00 Släktforskning – verktyg. Program, databaser, DNA 

 

18.00- 19.30 ”Med rötter i andra länder”. Om migration och integration. Ett 

Vägkyrkaprogram med Berit Jakobsson 

 

 

Torsdag 19 juli            Stora Hägghemmet ett gammalt finnhemman 

 9.30- 12.00 Byavandring i Stora Hägghemmet 

 13.30-17.00 Från Simon Finne till Erik Eriksson och hans 6 barn 

 18.00 -  Uno Sandqvist sjunger den Blyges visor 

 

Fredag 20 juli  

9.30 – 12.00  Byavandring - Uggletorp 

14.00 -   Finnprojektet – Lena Gribing 

- 16.00  Avslutning 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Släktforskarstöd alla dagar – onsdag kl. 10 – fredag kl. 12 

Vana släktforskare guidar dig bland databaser och register. Besöksdatorer med tillgång till 

Internet och allahanda släktforskarregister finns.  

Här finns tillfälle att prata och byta anor! 

 

 

 



       

 

 

Deltagaravgifter Byavandringar- 20:-/person. Upp till 15 år, ingen avgift. 

 

Byavandringar Utgår från Tivedstorp kl. 9.30 med egna fordon, samåk!  

St Hägghemmet Markering finns vid startplatser för vandringarna  

Uggletorp  Åker du direkt så beräknas vandringarna starta kl. 10.00. 

  Fikapaus – ta med efter eget önskemål 

  

  Avgiften betalas vid guideturens/föreläsningens start.  

 

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

Tivedstorp  

 

Mat/fika Kaffestugan är öppen från kl. 12.00 – 17.00 

 

 

Arrangör/  NBT – Nätverket för bygdeforskning i Tivedenområdet. 

Kontakt Information finns på  www.rotteritiveden.se  

 

  Anita Karlsson 070-5499 665 , dialogtiveden@telia.com 

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

- 

 

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

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

 

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

   www.tiveden.nu                       

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

Vi reserverar oss för ev. programändringar.  

2018-06-17 
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