Välkommen på Arkivens dag 12 november 2011
Årets nationella tema är konst
Biblioteket i Sunne, Storgatan 39, kl. 11-14
I Barnens målarverkstad kan barnen skapa under ledning av Veronica Ivarsson.
Är du konstnär så är du välkommen med ditt staffli att måla live på biblioteket
Sunne kommuns konstinnehav visas
Under dagen kan du forska i ett urval av äldre handlingar ur kommunarkivet. Här
finns även ett emigrantregister med uppgifter om personer som emigrerat från
Sunne
Har du frågor om släktforskning så kan du få hjälp av Sunne släktforskargrupp
inom Värmlands släktforskarförening som finns på plats den här dagen
Kaffeservering
Hembygdsgården i Sunne, Anneforsskolan, kl. 10-15
Föreningen visar ur sin bilddatabas som nu innehåller ca 48 000 bilder och nu
finns många fler bilder från 1950 och 1960-talet
Ta gärna med egna bilder och bidra till Bildarkivet
Du kan köpa böcker, Sunnebygden och vykort samt titta i fotopärmar
Kaffeservering
Hembygdsgården i Gräsmark, Uddheden, kl. 11-15
Torbjörn Stenmark visar hur man släktforskar på nätet
Gräsmarks hembygdförening visar ur sitt arkiv med bland annat handlingar från
torpinventeringen, emigrantregistret J Hedåsen, Nils Nymans nedteckningar,
tidningsurklipp, Viktor Vikströms dikter och bygdeband
Prova hembygdsforskning på Bygdeband och se föreningens föremålsdatabas
Kom och se bildutställningen ”Från glasplåtarnas tid”
Visning ur Sigge Greens bildsamling
Bildarkivet i Sunne visar ur sin bilddatabas. Du kan hjälpa bildarkivet med att
identifiera fotona
Kaffeservering
Hembygdsgården i Östra Emtervik, Ås Brunn, kl. 12-14
Kom och se i ett urval av arkivhandlingar från tiden när Östra Ämtervik var
egen kommun
På hembygdsgården finns även Almkvistsamlingen, olika personarkiv,
tidningsklipp och utskrifter ur bildarkivet
Under dagen blir det bildvisning på dator och du har möjlighet att köpa
domböcker och äldre nummer av Östemtingen
Kaffeservering
Välkomna!
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Arr. Sunne kommun, och hembygdsföreningarna i Sunne, Östra Emtervik och Gräsmark samt Värmlands släktforskarförening

