Välkommen som ny medlem i JBGF, Jönköpings Genealogiska förening
Jönköpings Genealogiska Förening bildades 1977 och har 630 medlemmar. I ditt medlemskap som
kostar 160 kronor per år och 60 kronor extra för familj får du/ni följande;
•

Släktforskarhjälp i vår föreningslokal. Varje helgfri lördag mellan 14:00-17:00 är
föreningslokalen öppen för våra medlemmar, se jbgf.se för avvikande öppettider. På
lördagarna finns det frivilliga medlemmar så kallade lördagsvärdar i föreningslokalen
som har stor släktforskarkunskap. Hjälpen kan omfatta läshjälp, var du ska kunna hitta
information, hur du ska kunna gå vidare men även hitta kopplingar till andra
släktforskare. I de datorer som finns i föreningslokalen finns flera släktforskarsidor som
Arkiv Digital, Riksarkivet/SVAR, Emigranten men även andra sökbara databaser från
Jönköpings län, Kronobergs län, Smedskivan, Falbygden etcetera som har
sammanställts av våra egna medlemmar och andra medlemmar i andra
släktforskarföreningar. Vi fikar (självkostnadspris) tillsammans klockan 15:00.

•

Rotposten är föreningens medlemstidning och utkommer med fyra nummer per år. I
tidningen publiceras artiklar av andra släktforskare, föreningens aktiviteter, nya
släktforskarböcker, efterlysningar, sammankomster samt referat av dessa och mycket annat.

•

Gå släktforskarkurser för reducerat pris. De kurser som erbjuds är grundkurs och
fortsättningskurs i släktforskning, programmet min släkt och Disgen, bildhantering och hur
man kan hitta sina släktingar som har utvandrat till Nord Amerika.

• Rabatterade böcker. Föreningen är ansluten till Sveriges släkforskarförbund som
rabatterar de böcker och cd skivor som föreningen säljer på hemsidan och i vår
föreningslokal

Följande mailadresser gäller till föreningen:
inge.fransson2@comhem.se

Beställning av föreningens CD skiva

jbgf.medlem@telia.com

Nytt medlemskap
Vid adressändringar
Ändring av mailadresser
Avsluta medlemskap

rotposten@jbgf.se

Artiklar till rotposten
Efterlysningar
Synpunkter på tidningen

webmaster.jbgf@telia.com

Synpunkter på hemsidan

jbgf.kyrkbok@telia.com

Synpunkter på CD skivan
Felaktigheter på CD skivan

jonkoping.genealogiska@telia.com

Frågor och hjälp att söka personer i området

jbgf@telia.com

Övriga frågor

Hur blir jag medlem?
Betala in din/er medlemsavgift på föreningens plusgirokonto: 917159-6. Medlemsavgiften är
170 kr/år och 65 kr extra för familjemedlem. Bor du utomlands kostar ett medlemskap 230
kr/år. Föreningen behöver dina kontaktuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer.

Vill du engagera dig i föreningen?
Föreningsarbetet bygger på ett ideellt arbete, därav söker vi alltid nya medlemmar som vill
hjälpa till i föreningen. Är du intresserad att hjälpa till och på sätt öka möjligheten att träffa
andra släktforskare, så hör av dig till ansvarig för medlemsregistret jbgf.medlem@telia.com

