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Hej!
Hoppas att ni alla mår bra och har klarat er från pandemin så här långt. Trots allt det mörka
som omger oss just nu så är vår förhoppning att ni kan glädjas åt julen och träffa era nära och
kära på ett säkert sätt.
Föreningens arrangemang
Som ni säkert förstått så har VGN inte planerat för någon verksamhet tillsvidare. I och med
det blir det inget evenemang på Släktforskningens Dag i januari. Det innebär även att
Släktforskarhjälpen på biblioteken 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
Digitala föredrag
Flera föreningar runt om i Sverige ordnar digitala föredrag och möten. Oftast används
verktyget Zoom, som är enkelt för deltagarna att använda sig av. Torgny Larsson på
föreningen DIS-Syd har gjort en mycket bra informationsfilm om hur Zoom fungerar. Den
hittar du bland annat på Youtube. Sök på ”Zoom Dis-syd” så ska filmen ”Introduktion till
Zoom för deltagare” dyka upp. Det finns fler filmer på Youtube t.ex. Zoom för
mötesdeltagare en vägledning på svenska. Tips på föredrag hittas på Sveriges
Släktforskarförbundshemsida under Kalendarium. I sökrutan skriver man t.ex. in Zoom,
digital eller videomöte. Den rikstäckande föreningen Genealogiska föreningen arrangerar
flera digitala forskarcaféer. Som medlem kan man medverka gratis och som icke-medlem
kan man ansöka om att få vara med mot en mindre kostnad. De har även för medlemmar en
lång rad med tidigare caféer och föreläsningar inspelade som man kan titta på när det passar
en själv.
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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
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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.

