
Adresslista VGN Släktforskare 2018/19 
Styrelse: 

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 evbire@gmail.com  

Gerd Johansson Tråvad, Kållegården 1 0512-140 12 

sekreterare  534 92 Tråvad gerd.travad@gmail.com   

Karl-Johan Augustsson Rosengatan 1 0512-513 32 

kassör 465 30 Nossebro karjohaug@gmail.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 

Ing-Britt Johansson Stommen 1, Ryda 0512-15260 

 534 96 Vara  stommen.helas@telia.com  

Arne Svahn Ågatan 19  0514-104 12 

Ersättare 467 31 Grästorp arnesvahn@hotmail.com 

Lena Tengström Sköningared 418 B  0705-723912 

Ersättare 446 94 Skepplanda le.te@telia.com  

Kerstin Pettersson Granvägen 16 0708-276101 

Ersättare 534 91 Vara  kerstinpettersson@live.se 

 

Valberedning 

Håkan Brander    sammankallande 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

Kerstin Pettersson  0708-276101 

   

Medlemsavgift  100:-  Familjemedlem 50:- 

Bankgiro 5007-7460  

E-post : vgn.styrelse@gmail.com  

Hemsida:  levapalandet.se/vgnslaktforskare/ 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. 

 

Till dig som får detta utskick via vanlig post och har epost: Meddela oss din 

epost-adress så vi kan göra utskicket den vägen. 
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Årsmöte 
Årsmötet blir söndagen den 17 mars kl. 15.00 Godtemplargården, Vara. 

Föredragshållare Christina Ström. Se separat kallelse. Under årsmötet 

kommer styrelsen att föreslå ett tillägg i stadgarna. Detta för att kunna spara 

in på portokostnader och därför skicka så mycket som möjligt med epost. 

Går ändringen igenom kommer vi att ta upp punkten igen under ett möte i 

höst för ett andra beslut. 

 
Förslag på tillägg i stadgarna (kursiv stil):  

 

§ 7 Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte 

Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara avsänd senast tre 

veckor före respektive möte med ordinarie postgång eller med e-post. Med 

kallelsen bifogas föredragningslista samt vid årsmöte verksamhets-

berättelse. 

 

Släktforskningens dag i Vara 
Vårt arrangemang med temat ”Fotot och släktforskning” var välbesökt. 

Svängrummet på biblioteket där föredragen hölls var fyllt till 

bristningsgränsen. Många passade på att ställa frågor till föredragshållarna 

Jörg Siewert, Bengt Fåglefelt, Ingemar Ohlsson och Gerd Johansson. Nedan 

kommer en förkortad sammanställning på de databaser på Internet där man 

kan hitta foton som kan vara av intresse för var och ens forskning. 

Porträttfynd  www.rotter .se/faktabanken 

Svenskt Porträttarkiv porträttarkiv.se 

Digitalt Museum digitaltmuseum.se 

Platser – Riksantikvarieämbetet  platser.se 

Bygdeband www.bygdeband.se 

Kringla www.kringla.nu 

Vara Webarkiv https://webbarkiv.vara.se/ 

Hembygdsföreningarnas hemsidor och arkiv 

Anbytarforum – frågor kring gamla foton 

Glöm även inte bort olika fotoböcker av och om bygdefotografer 

 

Forskarservice 
Vara Bibliotek: 17.00–19.00 torsdag 11/4  

(Viktigt: Efter bibliotekets stängning kl. 18 ingång via baksidan 

av biblioteket. Skylt finns) 

Grästorp Bibliotek: 17.00–19.00 tisdag, 26/3 

Nossebro Bibliotek: 18.00–20.00 måndag 25/3, tisdag 23/4 

 

Melleruds museum 
Medlemsresa söndagen den 2 juni 

 
Samåkning från torget i Vara (utanför biblioteket) 8:50 och uppsamling i 

Grästorp (utanför Kulturhuset ca 9:20). Beräknad framkomst 10:30. 

 

Vi startar med fika på museet.  

Därefter guidning av släktforskaren Anneli Andersson som visar oss vad 

som finns om släktforskning, emigranter och soldater i deras arkiv.  

Efter guidningen är det fritt att gå om kring i museet så länge man själv 

önskar.  

Resan avslutas med lunch på något lämpligt ställe. 

 

Kostnad: inträde 30 :- /pers + ca 40:-/pers för fikat. 

 

Anmälan görs till Ann-Britt Dahlström senast sön 26/5 

Tel 0723-202209  epost annda50@gmail.com 

 
. 

 

Kulturvecka i Grästorp 
VGN står för släktforskning på Grästorps museum tis 7 maj 14-18. Alla är 

välkomna dit. 
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