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Ann-Britt Dahlström Kungsgatan 2 0723-202209 

ordförande 467 40 Grästorp annda50@gmail.com 

Reino Löfgren Lekåsa Kvistagården803 0512-410 62 

v. ordf. 465 95 Nossebro bire@vestnet.nu  

Gerd Johansson Tråvad, Kållegården 1 0512-140 12 

sekreterare  534 92 Tråvad gerdjohansson@swipnet.se   

Karl-Johan Augustsson Rosengatan 1 0512-513 32 

kassör 465 30 Nossebro karljohan@telia.com  

Marianne Lund Bitterna Vägatorp 4 0512-45056 

v. sekr. 534 61 Vedum lund.marianne@home.se  

Christina Lindh Fågelvägen 4 0514-10426 

 467 40 Grästorp christina.lindh@live.se 

Lisbeth Dufberg Öttum Furubacken 0511-370021 

 535 92 Kvänum lisbeth.dufberg@tele2.se  

Bengt Fåglefelt Tråvadsgården 3  0512-105 12 

Ersättare 534 95 Vara  bengt.faglefelt@gmail.com   

Arne Svahn Ågatan 19  0514-104 12 

Ersättare 467 31 Grästorp arnesvahn@hotmail.com 

Lena Tengström Tengene Södra Fähaga 1 0514-241 88 

Ersättare   467 92 Grästorp le.te@telia.com  

 

Valberedning 

Astrid Strömberg  Larv, Faleberg 3 0512-481 16 

Sammankallande     534 62 Larv 

 

Har ni några idéer eller önskemål om vad vi ska göra i föreningen, så är ni 

välkomna att kontakta någon i styrelsen. Vi tar tacksamt emot detta. 

 

Meddela ev. e-post-adress till kassören. 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. Kontakta kassören Karl-Johan 

Augustsson (se ovan). 

 

Medlemsavgift för 2014 100:-  Familjemedlem 50:- 

Bankgiro 5007-7460 Hemsida   levapalandet.se/vgnslaktforskare/ 
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Höstträffen i Essunga 

  
 

Runt femton personer hade slutit upp vid brasans sken för att höra på 

varandras berättelser, dricka kaffe och få information om Stommens 

historia. Innan gården blev hemvist för Essunga hembygdsförening hade 

den hunnit med att vara prästbostad, arrendatorsbostad och skola.  

 

Förändringens vindar blåser över delar av Släktforskar-Sverige. 
 

Släktforskarnas Hus i Leksand drar ner på sin verksamhet. Efter 21 år i 

Leksand går flyttlasset till Griggusgården i Stora Skedvi, där den kommer 

att drivas vidare i mindre skala. 
 

Emigrantinstitutet i Växjö läggs ner efter nästan 50 år. Verksamheten har 

haft ekonomiska problem under en rad av år och nu är pengarna slut. Vilka 

som tar över institutets samlingar är ännu inte klart. Hjälp med forskning 

kan man få på Emigranternas Hus i Göteborg. 
 

Rötter Sveriges största släktforskningstidning på Internet har fått ett nytt 

och uppfräschat utseende. Titta in på www.genealogi.se. 

Även SVAR:s hemsida är omgjord och heter nu Digitala forskarsalen 

http://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen. 
  

MyHeritage och FamilySearch har ingått ett samarbetsavtal, där de båda 

siterna kommer att dra nytta av varandras teknik och databaser. 
 

Sverige Amerika Centret i Karlstad byter namn och breddar sin inriktning. 

Det nya namnet blir Svenska Migrationscentret som speglar en framtida 

verksamhet som ska ta sig an både ut- och invandringsfrågor. 

Gåvor till VGN 
VGN fick hösten 2013 ett exemplar av häftet om Bjärby socken. 

Grundarbetet har utförts av en studiecirkel med start 1981. Materialet har nu 

sammanställts av Astrid Svensson och till sin hjälp har hon haft Inger 

Syhlén Jonsson. Häftet förvaras i föreningens skåp på biblioteket i Vara. 

Monica Hoch har i januari 2014 skänkt 16 årgångar av Svenska Antavlor 

(1989-2004), utgivna av Sveriges Släktforskarförbund.  

Ett stort tack för gåvorna till Astrid, Inger och Monica. 
 

Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom 
Som vi tidigare berättat om har Helge Svantesson, Larv, tilldelats ovan 

nämnda diplom. Utdelningen skedde under Stämmomiddagen i Köping 24 

augusti 2013.  

 

  

Medlemsförteckning  

Är ni intresserade av vilka fler som är medlemmar i VGN? Det finns nu 

möjlighet att få en medlemsförteckning hemskickad i pappersform. 

Kontakta vår kassör Karl-Johan Augustsson på tel 0512-513 32 eller epost 

karljohan@telia.com. 

http://www.genealogi.se/
http://www.genealogi.se/start78.php?id=686&cat_id=&p=3#ontitle
mailto:karljohan@telia.com


Kommunarkivet i Vara - Studiebesök 
Arkivet har under hösten flyttat in i sina nya lokaler på Torggatan 22. 

Arkivet ligger nu i källaren till det i folkmun döpta Ketchup- och Senaps-

huset. Ingång på gaveln mot Hanssons kiosk. 

VGN bjuder in till visning 

 

Tors 27/2 kl 18:00 Guidning av kommunarkivarie Jörg Siewert 
 

Egen fika medtages 

Anmälan senast mån 24/2 till  

Gerd       0512-14012   gerdjohansson@swipnet.se  

 
 

    Forskarservice: 
         (för både nybörjare och vana forskare) 

 

Kom med dina frågor och funderingar så hjälps vi åt  
 

Även om du inte behöver hjälp med något så är du välkommen in, för att 

träffa andra med samma intresse. 
 

Vara Bibliotek: 17.00–19.00 torsdag 6/2, 6/3, 3/4,  
Grästorp Bibliotek: 17.00–19.00 torsdag 23/1, 20/2, 20/3 
Nossebro Bibliotek: 18.00–21.00 måndag 17/2, 31/3, 28/4 
 

 

Grästorp Företags- och föreningsmässa 
 

Lör  26/4   Åse-Viste Arena VGN planerar att medverka med ett bord.  

              För mer information, se lokalpressen 

 

Sandåkersläkten Bitterna – Dvd 
 

Köpes för 500:-  via  

Helge Svantesson, Larv    0512-92492   helge.svantesson@telia.com 

 

 

Släktforskningens Dag   
 

Lördagen den 15 mars 
-------------------------------------------------------------------------- 

Vara Bibliotek 10-13 
Släktforskning med hjälp av  

Internet och olika databaser på CD/DVD. 
 

Tema: Hur man kan presentera sina forskningsresultat på olika sätt 

Miniföredrag 11.00, miniutställning av släkttavlor , 

 

Nyfiken på vad som finns i föreningens skåp? Vi öppnar upp det. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Grästorps Bibliotek 10-13  
Visning av släktforskning med hjälp av  

Internet och olika databaser på CD/DVD. 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Se vidare anslag på respektive bibliotek 

Tipsa gärna andra om Släktforskningens egen dag 

 
 

Vårutflykt – Falbygdens museum, Falköping 

 

Sön  18/5    kl. 11.00  

Cecilia Jensen guidar oss om "Forntid på Falbygden". 

Därefter tid att själva gå runt och titta. 

 

 Efter besöket äter eller fikar vi på Bredablick 

 

Samling på torget i Vara 10.00 för samåkning i egna bilar. 

 

Anmälan senast 11/5 till  

Marianne 0512-45056  lund.marianne@home.se 
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