Under högtidliga och festliga former invigdes föreningens nya forskarcenter på Scahlegatan 7 i
Klingsberg, Norrköping den 22 november. Inbjudan hade hörsammats av många, många medlemmar
och efter mingel med dryck och tilltugg hälsade s alla välkomna.
Stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz var inbjuden att förrätta den officiella invigningen. Nedan finner
du de ord vår Ordförande Owe Norberg höll som inledning till invigningen.
Invigning Sinnet 22 november 2008 kl 13.00
Alla är hjärtligt välkomna att ta del i invigningen av Släktforskarnas i Norrköping nya forskarcenter
Sinnet. Jag heter som de väl flesta vet Owe Norberg och har förmånen att vara ordförande i
föreningen.
Bredvid mig här står som bandhållare Lars Svensson och Claes Nyberg. Utan deras initiativ förra
sommaren, deras tro på en lokal forskarförening i Norrköping och deras hängivna arbete under vägs
hade vi inte stått här.
Därför vill jag först och främst tacka Lasse och Classe för att vi är här idag.
Styrelsen för Släktforskarna i Norrköping vill också tacka alla som utifrån Lasses och Classes idé
gjort Sinnet möjligt.



Först vill vi tacka alla våra medlemmar som valt att just vara medlemmar i Släktforskarna i
Norrköping.
Utan den breda uppslutningen kring vår idé att ha en lokal förening hade vi inte varit här idag.



Vi vill tacka Hyresgästföreningen och Ditt Nya Hageby vilka gjorde vår start möjlig. Detta
genom att ställa lånade lokaler till förfogande att börja vår föreningsverksamhet i.



Vi vill tacka vår Hyresvärd Johannesgården och Facentus Förvaltning AB för att ni valde just
oss som hyresgäst och samtidigt hade en positiv ekonomisk syn på vårt hyresavtal.



Vi vill tacka alla enskilda och företag som skänkt eller kraftigt rabatterat i stort sett hela
inredningen här:
Datorer, övrigt IT-material, möbler, gardiner, husgeråd, abonnemang på sökprogram, böcker,
köksluckor, tavlor, blommor, lampor, papper, städmateriel och mycket, mycket annat.



Sist men inte minst vi vill tacka alla frivilliga krafter som under långa dagar ställt i ordning
Sinnet till vad det är idag genom att:
Städa, skura, tvätta, spackla, slipa, måla, bona, borra, såga, skruva, bära, flytta, montera,
reparera, konfigurera, installera, sy och mycket, mycket mer

Låt de möjligheterna Sinnet erbjuder bli ett band, ett släktband, till dem som gjort det möjligt för oss
alla att stå här idag
Låt oss värna om allt det som våra förfäder har gett oss
Låt vårt nya forskarcentrum Sinnet bli en länk till det som varit

Ett band som binder samman Dåtid och Nutid
Låt oss också i Sinnet värna om gemenskap, förståelse och ödmjukhet.
Vi är övertygade om att Sinnet kommer att erbjuda kunskap, upptäckter och också trivsam samvaro
under många år framöver

Nu vill jag hälsa Stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz varmt välkommen att förrätta den officiella
invigningen av
Släktforskarnas i Norrköping nya fina Forskarcenter Sinnet …
… genom att knyta samman släktbandet mellan Dåtid och Nutid och därmed överlämna Sinnet till
SiNs alla medlemmar!

