Rötter i Tiveden?

Temadagar om släktforskning och bygdehistoria
Tivedstorp 18-21 juli 2012
Onsdag 12.30 - 18.00, samt torsdag - lördag 09.00 - 18.00 finns bemannad ”Rötter”- reception
i Gamla Kaffestugan. Här finns också tillgång till Internet, register och annat underlag av
intresse för Din forskning, samt möjlighet till forskningshjälp och anbyte. På plats finns också
besöksdator, skrivare och skanner, men ta gärna med egen utrustning.
Onsdag 18 juli
12.00

Ted Rosvall, känd från TV:s släktforskarprogram, inviger
årets Rötter i Tiveden?
Idé, mål, syfte och ansvariga presenteras.
Kaffestuga/vandrarhem och övriga aktiviteter – Fam
Emanuelsson informerar

13.00 – 15.00
15.30 – 18.00
18.30 – 20.00

I fädrens spår – Guidad byavandring i Tivedstorp.
Tivedsprästen Sven Johan Sandgren – Ted Rosvall berättar
Filmkväll – människor och miljöer i Tiveden

Torsdag 19 juli
09.00 – 13.00
14.00 - 16.00
18.00 – 20.00

I fädrens spår – Guidad byavandring i Västansjö
Båtar och sjöfart i Tiveden/Vättern - Anders Åkerberg visar
bilder och berättar.
Berättarkväll med sång och musik - Tomas Kronkvist &co

Fredag 20 juli
09.00 – 12.00
14.00 – 17.00
18.00 – 20.00

I fädrens spår – Guidad byavandring i Häggeboda
Släkt-och bygdeforskning – tips, exempel och hjälpmedel
Från Anders Finne….Kända släkter i Tiveden presenteras

Lördag 21 juli
09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
19.00 – 21.00

I fädrens spår….En flottare med färg,….Stig i Kopparhult
guidar och berättar om en svunnen tid i Granvik
I fädrens spår…byavandring i Skeppshult
Finsk buffé i Kaffestugan avslutar Rötter i Tiveden?-dagarna
2012. Förbokas. Se nedan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagaravgifter
20:-/person för aktiviteter f o m byavandringen vid Tivedstorp
Upp till 15 år gratis.
Guidade aktiviteter

Lokaler
Bokningar

Utgår från Tivedstorp med egna fordon, gärna samåkning.
Startplatser för vandringarna kommer att anslås/markeras i
närheten av startplatsen.
Avgiften betalas vid guideturens start.
Aktiviteter, utöver byavandringarna, äger rum i olika lokaler i
Tivedstorp.
Finsk buffé förbokas senast torsdag 19 juli i Kaffestugan eller via
e-post: info@tivedstorp.se, Se vidare på www.tivedstorp.se eller
facebook/Tivedstorp
Övriga aktiviteter: Ingen förbokning behövs

Arrangör

NBT – Nätverket för bygdeforskning i Tivedenområdet.
www.rotteritiveden.n.nu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.nu, 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, bussförbindelse
Karlsborg-Laxå m m, se www.tiveden.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi reserverar oss för ev. programändringar.

