
Dags igen för skrivarträff! 
Lördag 5 augusti klockan 09.00 å föreningslokalen Folkets hus, Skärblacka. 
Vid juli-träffen spikades som bekant Memmingsforskaren nr 9 med de fel och 
brister som likt ett mantra uppdagas först efter att den kopierats upp. Dock är 
förhoppningen att de eventuella brister som finns denna gång ska vara 
betydligt svårare att upptäcka, då fler ögon än vanligt varit delaktiga i 
korrekturläsningen. 
Även detta nummer ingår i medlemskapet. Skriften finns för avhämtning i 
föreningslokalen. Glöm inte att kryssa ditt namn på medlistan då du tagit ditt 
nummer. 
Redan vid juli-träffen började vi planera för nummer 10. Det visade sig att det 
finns en hel del uppslag att spinna vidare på. Kom ihåg att alla bidrag är 
välkomna, inte minst smånotiser av märkligheter i exv kyrk- och domböcker 
som dyker upp i samband med forskning. Notera dessa och lämna in till 
skrivarträffarna. Som inspiration kan ni ta del av fliken Landet runt på 
hemsidan. 
Memmingsforskarna kommer i år att ingå i det landsomfattande 
evanemanget  Arkivens dag den 11 november. Vi kommer att ha öppet 11-14 
och visa upp våra samlingar tillsammans med utställningar och bildförevisning. 
Som framgått av särskilt Memmingsblad äger höstens upptaktsmöte rum den 7 
september 18.30, bl a med ett spännande och exotiskt föredrag. 
Alla ni som deltog i visningen av Kullerstad nyrenoverade kyrka den 23 juli vet 
nu vilken pärla som återfinns i kyrkbyn. Här går det att följa utvecklingen från 
kyrkans uppförande på 11/1200-talet genom århundradena fram till nutid. Till 
yttermeravisso har man även påbörjat ett renoveringsprojekt avseende 
gravstenarna på kyrkogården, vilka vissa hitintills varit så gott som oläsliga p g a 
lavor och annat elände. Jämför exempelvis bilden på Godenius grav i 
Memmingsforskaren nr 9 med dagens verklighet. 
Således: augusti månads skrivarträff lördag 5 augusti klockan 09.00. 
Gunnar    
 
Mail till medlemmarna sänt den 28/7 2017 


