Medlemsbrev nr 1/2015
Så ligger ett nytt år framför oss och med det är det förstås dags att förnya ditt
medlemskap. Verksamheten för året börjar också ta form. Först ut är vårt årsmöte den
22 mars i Karlstad. Den här gången kryddat med en intressant föreläsning med
författaren till boken Huldas hemlighet, Birgitta Renström Linde. Boken är baserad på
hennes egen släktforskning som avslöjade en familjehemlighet som hennes mormor
Hulda bar på. Den 29-30 augusti kommer vi preliminärt att medverka vid
”Släktforskardagarna 2015” i Nyköping.

Medlemskap 2015
För att förnya ditt medlemskap eller bli ny medlem sätt in 100 kr på föreningens
plusgiro 4854428-2. Ange namn och adress samt att din betalning gäller årsavgift 2015.

Årsmöte och föreläsning i Karlstad den 22 mars
Söndagen den 22 mars blir det årsmöte i Karlstad. Mötet börjar kl 10.00 och äger rum i
Medborgarskolans lokaler på Drottninggatan 1 i sal 204. Efter lunchpausen dvs kl 13.00
bjuder föreningen in till öppen föreläsning med författaren och psykologen Birgitta
Renström Linde. Se bifogad inbjudan.

Släktforskardagarna 2015 i Nyköping den 29-30 augusti
Släktforskardagarna arrangeras varje år någonstans i Sverige. Det lockar ca 5000
besökare från hela Norden och från USA. Arrangemanget som vänder sig till alla
intresserade omfattar bland annat en mässa med 80-90 utställare med allt från lokala
föreningar till större tjänsteföretag samt arkiv och bibliotek. Under dagarna erbjuds
också ett stort antal föredrag av hög kvalitet.
Årets släktforskardagar sker i Nyköping sista helgen i augusti. Bowenföreningen har
ansökt om att finnas representerade i en monter och erbjuda ett seminarium med

anknytning till Bowens familjesystemteori. Under ledning av Kerstin Sofia Andersson
planeras även en halvdags handledning med utgångspunkt i deltagarnas familjekartor i
anslutning till dessa dagar. Vårt engagemang i släktforskardagarna blir 2015 års
utlovade Bowendagar. Det tidigare annonserade Bowendagarna i Sörbyn skjuts på till
år 2016.

Intressanta länkar
Påminner om några relevanta länkar för intresserade av släktforskning och Bowens
familjesystemteori.
www.arkivdigital.se
www.ancestry.se
www.myheritage.se
www.dis.se
www.emiweb.se
https://www.youtube.com/TheBowenCenter

Till sist
Tyvärr avslog Allmänna arvsfonden vår ansökan ”trygghet.com” i oktober. Arbetet och
diskussionen med anledning av ansökan gav oss dock erfarenhet och lärdom som vi tar med
oss framöver.
Bifogar en kort introducerande text om Bowens familjesystemteori som vi har på gång till vår
hemsida.
Mellan medlemsbreven kan du följa vad som händer på vår hemsida www.bowenforum.se

Hoppas vi ses i Karlstad!
För Bowenföreningens styrelse
/Berit Sundgren Grinups

