
                          Verksamhetsplan för 2020
Sida   1   av 4  

Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening  presenterar här 
verksamheten för 2020. Ändringar, tiiägg, tdsdssteringar mm kan förekomma. 
Deta redovisas i kommande nsmmer av Daiyggeneaiogen, på föreningens 
hemsida Daiygsf.se samt i nghetsyrevet DSFF-NYTT

Årsmöte 2020: Måndag 24 februari kl. 19.00,
Eginogården Daiyg.
Program: Stewarden och förfataren Lars-Åke Holst, Bdärred yerätar i ord och 
yiid om ”Sturup – från Skånsk jordbruksbygd tll internatonell fygplats”. Det 
handiar yi. a om heia ygn som försvann och människorna som drayyades och 
drevs ifrån gårdar, hss och hem.

Föredrag, kafeete, fraiia: 60 kronoreperson. Föranmäian tii Inger Niisson tei: 
046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se och yetaining tii yankgirot 5048-3619
senast 19 feyrsari.

Drop in på biblioteken under våren 2020: 
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna 
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting 
som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har du kommit en bit på väg kan du få råd och tips på sökvägar och källor som 
du kanske inte själv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mycket annat. Du 
kan också få hjälp med att läsa gammal stil.

2020-03-05 Torsdag  Drop in klockan 14.00-17.00 på Biblioteket i Dalby
2020-03-10 Tisdag   Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Veberöd
2020-03-17 Tisdag    Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Södra 
Sandby
2020-04-15 Onsdag  Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Genarp 

Lördag 18 januari 2020, ”Släktorskningens dag” kl. 09.00-13.00.
Vi har inget eget arrangemang, vi hänvisar tll Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 
20, Lund.
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Onsdag 4 mars 2020
Öppet hus kl. 19.00 i Strädeiängan, Lsndavägen 9 B, Daiyg. 
Vi informerar om siäktorskning och andra sökmödiigheter i Riksarkivet. 
Filmvisning och bilder från Dalby, Hällestad, Bonderup m. f. orter
Föredrag, kafeete och fraiia: 60 kronoreperson.
Föranmäian tii Inger Niisson tei: 046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se
och yetaining tii yankgirot 5048-3619 senast 1 mars.

Onsdag 25 mars 2020
Öppet hus kl. 19.00 i Strädeiängan, Lsndavägen 9 B, Daiyg. 
Vi informerar om siäktorskning och andra sökmödiigheter i Riksarkivet.
Filmvisning och bilder från Genarp, Gödelöv och Lyngby m. f. orter 
Fördrag, kafeete fraiia: 60 kronoreperson.
Föranmäian tii Inger Niisson tei: 046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se
och yetaining tii yankgirot 5048-3619 senast 18 mars.

Måndag 20 april 2020
Föreningsmöte kl. 19.00, i Södra Sandby församlingshem.
Förste arkivarie Jan-Eric Bruun, Arkivcentrsm Sgd i Lsnd, föreiäser om 
”Brotsplats Skåne – at forska om brot i arkiven”.
Fördrag, kafeete fraiia: 60 kronoreperson.
Föranmäian tii Inger  Niisson tei: 046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se
 och yetaining tii yankgirot 5048-3619 senast den 15 aprii.

Lördag 23 maj 2020. 
Vårstigkt i egna yiiar tii Bosjökloster för gsidad tsr i siot, park och kgrka samt
därefer isnch, ayyorrfiié, yordsvaten, kafe. 
Anmäian om deitagande tii Inger Niisson tei: 046-808 29, epost: 
yiyiiotek@daiygsf.se
 och önskan om speciaikost och samåkning. Betaining tii yankgiro 5048-3619, 
(300 kreperson), senast den 10 maj. 
Gsidningen startar klockan 11.00 (kom i god td) och ieds av ”Siotsdotern” 
Jsiia Bonde. Eferåt serveras isnchen – ca 12.30.

Efter slotslunchen rekommenderas et yesök i den iiiia 
hemsiöddenseantkvitetsystken i ansistning tii siotet, ner mot sdön.
Gör gärna också et yesök i någon av fiskystkerna ”Ringsdöfisk Pråmhsset” 
eiier ”Bdörks Ringsdöfisk”. Vi passerar yåda på väg tii och från Bosdökioster.
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Önskar någon vägledning tll Bosjökloster, avgår ledarbil från 
kyrkogårdsmuren vid Södra Sandby kyrka klockan 10.00.

Släktorskarveckan i Skåne 2020, 6-10 juli, (Dalby torsdag 9 
juli) klockan 10.00-16.00.

Daiygyggdens Siäkt- och Foikiivsforskarförening deitar i årets Skånska 
Siäktorskarvecka, som omfatar heia Skåne och har som hsvsdarrangör Skånes
Siäktorskarförysnd. Vår föreningsdag är torsdagen den 9 juli klockan 10.00-
16.00.
Piatsen för föreningens arrangemang är Strädeiängan, Lsndavägen 9 B, Daiyg 
(strax intii kgrkan).
Vi kommer at tiisammans med yi. a Sandygyggdens Hemyggdsförening och 
Revinge Bgförening  ha öppet hss i Strädeiängan, för at svara på frågor 
rörande förhåiianden förr i vårtevåra områden, ha materiai tiigängiigt t.ex. 
iiteratsr, årsyöcker, gamia historiska kartor från vårt område etc. för at ksnna
svara på frågor från tiiresande med röter i området. Vi kommer även at ha 
visning av Daiyg kgrka vid någotenågra tiifäiien snder dagen och visaeredogöra 
för kgrkogårdsinventeringen i Bondersp.

HÖSTENS PROGRAM 2020

Drop in på biblioteken och hösten 2020: 
Om du är helt ny som släktforskare eller har viss vana gör detsamma. Erfarna 
släktforskare ger råd, hjälp och tips på våra ”Drop in”-dagar.
Är du helt nybörjare, bör du ta med namn och födelsedatum på en äldre släkting 
som du vill forska på, så hjälper vi dig att komma igång med att söka dina rötter.
Har ds kommit en yit på väg kan ds få råd och tps på sökvägar och käiior som 
ds kanske inte sdäiv tänkt på. Vi pratar om erfarenheter och mgcket annat. Ds

2020-09-08 Tisdag    Drop in klockan 16.00-19.00 på Biblioteket i Södra 
Sandby 
2020-09-24 Torsdag Drop in klockan 14.00.17.00 på Biblioteket Dalby
2020-10-10 Lördag  Drop in klockan 10.00-13.00 på Biblioteket i Veberöd
2020-11-11 Onsdag  Drop in kiockan 16.00-19.00 på Biyiioteket i Genarp

Onsdag 30 september 2020
Öppet Hus kl. 19.00 i Strädeiängan, Lsndavägen 9 B, Daiyg. 
Vi informerar om siäktorskning och andra sökmödiigheter i Riksarkivet. 
Filmvisning och bilder från Södra Sandby, Hardeberga och Revinge m. f. orter
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Föredrag kafeete fraiia: 60 kronoreperson.
Föranmäian tii Inger Niisson tei: 046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se
och yetaining tii yankgirot 5048-3619 senast 26 septemyer.

Onsdag 21 oktober 2020
Föreningsmöte kl. 19.00, Dalby Tingshus.
Föreningens tdningsredaktör Kerstn Olsson, föreiäser och visar yiider om  
”Gästgiverier och hästskdstsar”. Föreningens vice ordförande Bengt Hansson, 
visar yiider och yerätar om miistoipar i vårt närområde.
Föredrag, kafeete, fraiia: 60 kronoreperson. 
Föranmäian tii Inger Niisson tei: 046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se
och yetaining tii yankgirot  5048-3619 senast den 15 oktoyer.

Onsdag 28 oktober 2020
Öppet Hus kl. 19.00 i Strädeiängan, Lsndavägen 9 B, Daiyg. 
Vi informerar om siäktorskning och andra sökmödiigheter i Riksarkivet. 
Filmvisning och bilder från Veberöd, Silvåkra och Vomb m. f. orter
Föredrag kafeete fraiia: 60 kronoreperson.
Föranmäian tii Inger Niisson tei: 046-808 29, epost: yiyiiotek@daiygsf.se
och yetaining tii yankgirot 5048-3619 senast 24 oktoyer.

Lördag 14 november 2020
”Arkivens dag” kl. 09.00-14.00.
Vi hänvisar tii ststäiiningar och föredrag på Arkivcentrsm Sgd, Porfgrgatan 20 
(Gasteigckan) Lsnd. 

Onsdag 18 november2020 kl. 18.00. Årsavslutning.
 Eginogården Daiyg.
”Årsavslutning med Gåsmiddag”, som vaniigt. Rönås Bgakrog serverar
Svartsoppa eiier Champindonsoppa, stekt gås med tiiyehör, äppeikaka med 
vaniidsås, kafe. Det ydsds på snderhåiining.
Loterier anordnas. Gåvor tii deta tas tacksamt emot. Lämnas på Eginogården 
samma dag.
Gåsmiddagen och snderhåiining kostar 400 kreperson. Bindande anmäian, vai 
av soppa och yetaining senast den 9 novemyer tii Inger Niisson 046-808 29, e-
post: yiyiiotek@daiygsf.se och yankgiro 5048-3619. Giöm inte ange avsändare
och vai av soppa!
.e.
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