Bind IV av «Gård og slekt i
Rana» klar for salg.
Lansering / kampanjedager på OBS og Prix Storforshei:
18., 19. og 20. juni 2020, fra kl. 1100 til kl. 1700 alle
dagene.
Bind IV

kr.

Bind I
Bind II og III

450,-

kr.
kr.

495,-

500,-

Pakkepris for alle fire bind kr. 1.600,- som gjelder de tre
dagene og fram til neste utgivelse(bind V).
NB : Bind IV selges for kr 450,- kun på kampanjedagene, ellers
er prisen kr 500,- .
Boka er i salg hos bokhandel fra 22.06, d.å.
Bind IV omhandler gårdene nr 54 – 80, samt fjellgårdene 147/5
– 147/7
Dette er bare et første varsel. Det kommer annonse i RB, og
omtale i neste nr av «Våre forfedre»

GOSIR tar pause
Kort melding:
GOSIR – gruppa har tatt pause fra samlingene på Røssvoll
menighetshus til over Påske.

Bodøs historie og bilder fra
Gamle Bodø
Vår gode samarbeidspart, Viggo Eide, aktiv i «Slekt og Data
Salten», har sendt oss informasjon om at det er muligheter til
å kjøpe fotoboka «Bilder fra Gamle Bodø»;
100 sider
i sort/hvit , med fotos fra før 2. verdenskrig. Kr 25,- pr
stk. Vips (og forhåndsbestilling ) til tlf 90789618 (Viggo).
Bodø historie bind 3 og 4 selges for kr 225,- pr stk, dvs 50 %
av veiled. pris i bokhandel eller forlag.
Videre i
infoskrivet fra Viggo Eide står det: Medlemmer som kjøper
begge bindene får dem for kr 400,- samlet !
Bind 3: 1890 – 1950, bind 4 : 1950 – 2016.
De som bestiller må avtale tid og sted for henting i Bodø
sentrum.
Ved sending i posten kommer kr 180,- pr forsendelse.

Salg av
Rana»

«Gård

og

slekt

i

Inntil bind IV er klart for salg, gjelder disse prisene for
kjøp av de 3 første bindene:
Hele pakken: Bind l, ll og lll koster kr 1200,Enkeltbøker:
Bind l : kr 495,Bind ll: kr 500,Bind lll: kr 500,Minner også
post@rshl.no

om

at

bøkene

kan

bestilles

via

nettet:

og på Ark.

Viktig
informasjon
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Hei alle!
Jeg har oppdaget at lenker til sider, bilder og dokumenter i
innleggene på forsiden ikke blir tilgjengelige. For å kunne
benytte disse lenkene må dere klikke dere inn på tittelen til
innlegget. Derfra vil dere kunne klikke på lenkene som blir
markert med understrek og blå skrift.
Jeg jobber med å finne ut av dette problemet og skal fikse det
så fort det lar seg gjøre

Mvh,
Fredrik / Webmaster

Ny viktig lenke tilgjengelig
Det svenske riksarkivet er blitt gratis å søke i, iflg Terje
Nygård.
Har lagt ut lenken dit som du finner under
,Lenker og Utenlandske lenker.

knappen Kilder

Medlemskontingent 2018
Husk å betale din medlemskontingent: 300 kroner kto.nr.:
4510.37.97164
innen 25.02.2018.

Se Lagsbutikken om bind II
,Gård og Slekt i Rana
Her ligger priser, bestillingsmåte, hvor kjøpe boka, samt kort
omtale.

Nyttige lenker
Blant de nyttige steder å lete etter slekta og fakta
vedrørende hendelser mv er hos Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket i Rana legger ut bøker og tidsskrifter som
det går an å søke i.
Du finner lenka til Nasjonalbiblioteket under Kilder /
og div. linker.
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/
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og
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Her kan du finne interessante tips til din slektsforskning.

