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Verksamhet
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 8 februari, 1 mars och 24
september.
Under våren genomför Sällskapet sex stycken öppen torsdag på Lysekils stadsbibliotek.
Dessutom har Per Stenros fyra träffar om släktforskning på Dicksonska äldreboendet i
Örgryte, Göteborg.
På ett möte med Stadsbibliotekets vänner den 3 mars håller Per ett föredrag om Kungsgatan,
kulturgatan - med fokus på den västra delen av gatan.
Lördagen den 15 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek
”Släktforskningens dag” under temat: Sällskapet Strömstierna i de lokala arkiven.
Tisdagen den 8 april är Per Stenros hos Lysekils Fotoklubb i deras möte i Odd Fellows hus
och håller föredrag om Lysekils historia.
Sällskapet Strömstierna äskar för tredje gången kulturbidrag från Lysekils kommun. Under
hösten får vi besked att vi erhåller 9.000 kronor! Detta bidrag plus ytterligare 3.000 kronor
går senare under hösten till Lysekils stadsbibliotek för inköp av fler filmade tidningsårgångar.
På resa med Försvarsutbildarna Lysekil under lördag-söndag 13-14 september, till bland annat
Fredrikstens fästning i Fredrikshald i Norge, höll Per Stenros för resedeltagarna föredrag om
Karl XII:s krigsföretag mot Norge åren 1716 till 1718.
Sällskapet medverkar i Lysekils Kulturvecka under temat Ett brännande ämne. Per Stenros
går tisdagen den 7 oktober igenom en del större bränder som under åren drabbat Lysekil.
På ett möte hos Sotenäs Personhistoriska förening i Hunnebostrand torsdagen den 9 oktober
håller Per Stenros ett föredrag om Bohusläns äldre historia samt om kartor över Bohuslän.
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På möte hos Dicksonska äldreboendet i Örgryte den 28 oktober håller Per Stenros ett föredrag
om Margareta Huitfeldt. Per talar även om Häxprocesserna i Bohuslän.
Lördagen den 8 november arrangerar Sällskapet i samarbete med stadsbiblioteket ”Arkivens
dag” under temat: Privata arkiv. Per presenterar en del av fotograf Malcom Jacobssons bilder
och hans bildtexter, som vi fått tillgång till via Riber Andersson.
Per Stenros representerar vår förening på Bohusläns museums Släktforskningsdag lördagen
den 8 november. Per presenterar husens historia i Gamlestan samt Lysekils Kalendarium.
Onsdagen den 19 november har Per Stenros och Kerstin Jungebro en träff med personalen på
Lysekils Stadsbibliotek med introduktion i Släktforskning.
Torsdagen den 4 december på möte med Preemraffs pensionärer i Segelsällskapets lokaler
håller Per Stenros ett föredrag om Lysekils historia med fokus på Gamlestans historia.
Under hösten har vi sex stycken öppen torsdag för släktforskare på Lysekils stadsbibliotek,
med start under Kulturveckan fram till Julmarknaden söndagen den 15 december. Dessa
möten har varit uppskattade och har liksom under våren varit ganska väl besökta. Per Stenros
har under hösten haft två träffar om släktforskning på Dicksonska äldreboendet i Örgryte.
Sällskapet Strömstierna vill framföra sitt stora tack till Kerstin Jungebro för hennes aktiva
deltagande i samtliga hittills genomförda 83 Öppet hus träffar alltsedan starten 2008-10-02!
Dessutom framför vi föreningens tack till aktiva medlemmars deltagande vid årets öppet hus.
För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil, bland annat om Kerstin
Jungebros projekt att dokumentera artiklar om Lysekil i gamla årgångar av Bohus Läns
Tidning och Bohusläningen samt Kerstins utomordentliga avskrifter av Lysekils protokoll
från stadsfullmäktige, Ingemar Forsströms månadsbilder på föreningens hemsida, Inge
Holmlids skrivningar om Kungsgatan, Lars Hanssons dokumentation av Arvids Sandells
artiklar, Per Stenros fortsatta avskrifter av Lysekils Församlingsböcker och dokumentation
om husen i Gamlestan samt Lysekils Kalendarium, hänvisar vi till Sällskapet Strömstiernas
Verksamhetsbilaga 2014.
Under 2014 har 86 medlemsavgifter inbetalats till föreningen.
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till ABF och till stadsbibliotekets personal för
allt stöd till och det positiva bemötandet av vår verksamhet.
Lysekil i februari 2015
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