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Verksamhet
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 2 februari, 2 mars, 21 augusti,
och 20 november.
Under våren genomför Sällskapet fem stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek.
Lördagen den 12 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek
”Släktforskningens dag” under temat: börja släktforska!
Lördagen den 4 maj besöker DIS Väst Vikarvet. Vi medverkar genom att Per Stenros håller
föredrag om gamla Lysekil. På eftermiddagen samma dag går Per en rundtur i Gamlestan med
DIS Väst medlemmar.
Måndagen den 6 maj håller Per S. ett föredrag om Lysekils historia för en studiecirkel med
”gamla Lysekilare”.
Sällskapet Strömstierna äskar för andra gången kulturbidrag från Lysekils kommun. Under
hösten får vi besked att vi erhåller 8.000 kronor! Detta bidrag plus ytterligare 1.000 kronor
går till Lysekils stadsbibliotek för inköp av fler filmade tidningsårgångar.
Gnosjö PRO besöker Lysekil 4 juni. På eftermiddagen gör Per S. en rundtur i Gamlestan med
PRO-arna. Samma dag senare kvällen kommer Uddevalla Släktforskare till Lysekil. Per S.
gör ännu en rundtur i Gamlestan och berättar om Gamlestans historia.
Lysekils Järnväg firar sitt 100-års jubileum 13 juli. Per Stenros deltar som konferencier på
jubiléet. Hela dagen är lyckad, gott väder, många och positiva besökare, härliga tåg! Men så
har också förberedelserna varit legio i gott samarbete med främst Göran Sandström, och från
Lysekils kommun Rickard Wennerberg och Ingegerd Thornadtsson. Inge Holmlid hade sin
utställning ”Hus som inte finns” på plats på Folkets Hus.
En temaskrift om järnvägens historia är framtagen av Per S. Den finns tillgänglig på Lysekils
stadsbibliotek. Ett antal av Hugo Hallgrens bilder från år 1911-1913 har varit utställda på
stadsbiblioteket mellan den 8 juli till den 21 augusti.
Gun Jarnedal och medlemmar i Lärarförbundet besöker Lysekil den 22 augusti. Per Stenros
berättar om Lysekils historia i samband med en rundtur i Gamlestan.
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Inge och Birgitta Holmlid representerar vår förening på Bohusläns museum lördagen den 12
oktober: Släktforskningsdag. ”Hus som inte finns” fanns med i Uddevalla denna dag!
Sällskapet medverkar i Lysekils Kulturvecka under temat Stenen som berikar - Per S.
tillsammans med representant från Föreningsarkivet i Uddevalla, Linda Olsson, håller
föredrag om stenhuggare och stenhuggeri på Lysekils stadsbibliotek 15 oktober.
Under hösten har vi fem stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek. Dessa möten har
varit uppskattade och har liksom under våren varit väl besökta. Vi har dessutom öppet hus för
släktforskare dagarna 14-15 oktober tillsammans med Föreningsarkivet i Uddevalla.
Vi har även öppet hus för släktforskare på Julmarknaden söndagen den 15 december.
Sällskapet Strömstierna vill framföra sitt stora tack till Kerstin Jungebro för hennes aktiva
deltagande i samtliga hittills genomförda 71 Öppet hus träffar alltsedan starten 2008-10-02!
Lars Hansson och Inge Holmlid har trots en del teknikproblem fortsatt avfotograferingen av
Arvid Sandells artiklar i Lysekilsposten.
Torsdagen den 7 november representerar Kerstin Jungebro och Leif Olsson vår förening på
Lysekils kommuns Äldremässa i Grundsunds Folkets Hus – tema släktforskning. Samma dag
håller Per S. ett föredrag om Bohusläns historia på Dicksonska äldreboendet i Göteborg.
Lördagen den 9 november arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Arkivens
dag” under temat: arkiv för släktforskare.
Under hösten gör Kerstin en större släktutredning om Johan Henrik Simonssons, i Brastad,
ättlingar.
Med underlag från Lysekils kalendarium med flera andra källor håller Per Stenros på med att
ta fram en minnesskrift för Försvarsutbildarna Lysekil. Föreningen bildades 22 februari 1914
under namnet Kvistrums landstormsförening.
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil, bland annat Kerstin
Jungebros projekt att dokumentera artiklar om Lysekil i gamla årgångar av Bohus Läns
Tidning och Bohusläningen samt avskrifter av Lysekils protokoll från stadsfullmäktige,
hänvisar vi till Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsbilaga 2013.
Under 2013 har 83 medlemsavgifter inbetalats till föreningen.
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till stadsbibliotekets personal för allt stöd till
och det positiva bemötandet för vår verksamhet.
Lysekil i februari 2014
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