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Föreningens arrangemang
På grund av att det fortsatt rådande läget med Covid-19 så planerar VGN inte för någon
verksamhet tillsvidare. Det innebär att även Släktforskarhjälpen vi brukar ha på våra
bibliotek fortsatt ligger nere.
Du är som tidigare välkommen att höra av dig via epost eller telefon om du behöver hjälp
med något. Då ska vi försöka hjälpa till på bästa sätt utifrån förutsättningarna.
Epost vgn.styrelse@gmail.com
Gerd Johansson, Tråvad (Vara) 073-998 68 49
Ann-Britt Dahlström, Grästorp 072-320 22 09
Karl-Johan Augustsson, Nossebro 073-841 74 51
Släktforskardagarna i Skövde 2020
Som det mesta detta år blev släktforskardagarna i Skövde inställda. Det är första gången på
34 år som dagarna har blivit tvungna att ställas in. Skövde släktforskarförening hade redan
lagt ner ett mycket stort arbete på arrangemanget, så det var ett tungt beslut som var
nödvändigt att ta. Dock kommer föreningen få en ny chans 2022. Nästa år är vigt för
Göteborg i samband med att staden firar 400 år.
Christina Sagersten som driver företaget Finding Family anordnade i april online-konferens
under en dag med flera populära föreläsare. Till sin hjälp hade hon videoverktyget Zoom.
Nu planerar Christina för ett större arrangemang i oktober, också online och med hjälp av
Zoom. FFTLive (Family Finding Together Live) är planerad till 2-4 oktober. Christina
skriver i ett mail till föreningarna: Då det inte blev några Släktforskardagarna i år bestämde
jag och mitt team oss för att arrangera en digital version, FFT Live. En släktforskarkonferens online med både föreläsningar, workshops, utställare och ett marknadstorg. En
fullspäckad släktforskarhelg helt enkelt! Du kan läsa om konferensen här: www.fftlive.se.
Mer information om vem jag är och vad jag gör hittar du på www.sagersten.nu.
Släktforskningens dag 2021
Släktforskningens dag har förbundet planerat till lördagen den 16 januari. Som tema är det
tänkt ” Samhällets skuggsida i arkivens ljus”. Det återstår att se om dagen går att genomföra
eller om den flyttas framåt i tiden.
Medlemsavgiften 2020
En liten påminnelse om medlemsavgiften, det är ett mindre antal som inte har betalat. Vet du
med dig att du har missat betalat medlemsavgiften för 2020 och fortfarande vill vara med, så
är det hög tid att göra det nu. Det är lätt gjort att missa nu när avin kommer via epost till de
flesta. Avgiften är 100:- fullbetalande och 50 :- för familjemedlem. Den betalas till bankgiro
5007-7460. Till er som inte längre önskar vara med så är detta den sista Slättforskaren ni får.

Besök gärna vår hemsida vgnslaktforskare.se där det bland annat finns en sida med länkar till
användbara sidor för släktforskning.
Biblioteken i Nossebro, Grästorp, Vara och Vedum har abonnemang på Arkiv Digital online
där du har möjlighet att själv sätta dig och forska. Du kommer även åt Digitala forskarsalen
som är riksarkivets digitala gratistjänst. På Vara biblioteks två forskningsdatorer finns även
en rad DVD-skivor med databaser av olika slag, t.ex. Sveriges dödskiva 1860-2017 och
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910, 1970, 1980, 1990.
Glöm inte att du oftast behöver boka en dator i förväg.
Tips på några grupper till dig som är Facebooksanvändare:
Skaraborgska rötter
Genealogy i Västergötland, Sweden
My ancestors are from VÄSTERGÖTLAND
Kyrkor och kyrkogårdar i gamla Skaraborgs län (R)
Släktforskning
DNA-anor
Sveriges Släktforskarförbund
Genealogiska Föreningen
Swedish American Genealogy Group
Kontaktlista VGN Släktforskare 2020/21
Styrelse:
Ann-Britt Dahlström, ordf
0723-20 22 09
annda50@gmail.com
Reino Löfgren, v. ordf.
070-679 60 80
evbire@gmail.com
Gerd Johansson, sekr.
073-998 68 49
gerd.travad@gmail.com
Karl-Johan Augustsson, kassör
0738-41 74 51
karjohaug@gmail.com
Ing-Britt Johansson, v. sekr.
0512-152 60
stommen.helas@telia.com
Christina Lindh
0514-104 26
christina.lindh@live.se
Anna-Kajsa Andersson
0512-150 15
annakajsa.andersson@telia.com
Arne Svahn, ersättare
0703-53 71 43
arnesvahn@hotmail.com
Bengt-Åke Brolin, ersättare
070-539 18 47
bengt-ake.brolin@telia.com
Gudrun Bohlin Smärgel, ersättare
073-048 97 49
g.b.smargel@telia.com
Valberedning
Håkan Brander sammankallande
Birgitta Löfgren
Bengt Fåglefelt

0512-603 01
0512-410 62
0767-744149

E-post : vgn.styrelse@gmail.com
Hemsida: vgnslaktforskare.se
Adress: c/o Ann-Britt Dahlström, Kungsgatan 2, 467 40 Grästorp
Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna.
Medlemsavgift 100:- Familjemedlem 50:- Bankgiro 5007-7460
Till dig som får detta utskick via vanlig post och har epost: Meddela oss din epost-adress så vi kan göra
utskicket den vägen. Vi gör emellanåt också mindre informationsutskick endast den vägen. Du får då även ta
del av erbjudande och information som kommer till föreningens epost.

