Borgsjö Hembygdsförening

Ett erbjudande till släktintresserade
från Borgsjö
Borgsjö hembygdsförening kan nu erbjuda alla borgsjöbor i när och fjärran en
utskrift från databasen Borgsjö Familjeregister, Borgsjö-basen. Databasen ligger
i släktforskningsprogrammet DISGEN version 8. Utskriften görs normalt som
antavla i tabellform med alla de uppgifter som idag finns i databasen.
Med ana menas de personer som man härstammar från, t ex mormors farmor.
Arbetet med att rekonstruera kyrkböckerna för Borgsjö socken har kommit så
långt att det i många fall går att följa Borgsjö-släkter ända till 1600-talet. Särskild möda har lagts ner på att ta reda på var personerna bodde. Hänvisningar
har gjorts till de kartor som publicerats i Borgsjöbygden eller på de byskivor
som föreningen givit ut.
Det är Karl-Ingvar Ångström i Ö eller i Härnösand som svarar för uppgifterna.
Utskriften beställs genom att skicka en beställning till honom, lämpligen via
epost. Om Du har uppgifter som bör in i databasen är han naturligtvis intresserad
av att få ta del av dessa.
Hembygdsföreningen har en omfattande ideell verksamhet. Ni stöder denna
genom att ge en gåva till föreningen: Ett grundbelopp på 100 kronor plus 20
kronor per ana och 5 kronor för övriga, dock högst 850 kronor. Eventuell frakt
tillkommer. Avrunda gärna beloppet uppåt.
Det finns fortfarande gamla årgångar av Borgsjöbygden kvar. Karl-Ingvar kan
ordna så att Du får köpa årgångar för de byar som Du är intresserad av.

Beställningen
av antavla i tabellform från Borgsjö-basen utgår från en av Dina anor (som helst
bör vara född före 1850). Du beställer genom att skicka ett mejl till karlingvar.angstrom(at)telia.com. Han skickar bekräftelse på mejll med information
om hur betalningen skall ske. När Du har fått utskriften vill vi att Du ger en
gåva till hembygdsföreningen.
Lämna de här uppgifterna: Anans namn, födelsedatum och födelseort samt Ditt
namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Beställs genom

Telefon

Epostadress

Karl-Ingvar Ångström
Hemmansvägen 87
871 53 HÄRNÖSAND

070-3602152
0611-20341
0690-32046

karl-ingvar.angstrom(at)telia.com

