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Nu börjar samhället åter öppnas upp igen och vi vågar lite försiktigt planera framåt. Under våren har VGN 

planerat in årsmöte samt några tillfällen för släktforskningshjälp. Om det blir något mer återkommer vi med 

det senare i vår. 

 

Årsmöte med jubileum 
Årsmötet kommer att vara söndagen den 20 mars kl. 15.00. Se särskild kallelse.  

 

Samtidigt tänker vi lite enkelt fira föreningens 40-års-jubileum genom att bjuda på smörgåstårta.  

Hösten 1981 bildades Vara-Grästorps släktforskarförening. Just då var nuvarande Essunga kommun en del 

av Vara kommun. Ett antal år efter att Essunga blivit egen kommun igen bildades Nossans forskarklubb. År 

2004 gick de två föreningarna samman och bildade VGN Släktforskare. Det är dock den ursprungliga 

föreningens bildande som vi vill försöka fira något försenat. Ordförande under dessa år har varit Herbert 

Johansson, Längjum, Tore Ternell, Bitterna och nuvarande Ann-Britt Dahlström, Grästorp. I Nossans 

forskarklubb var Reino Löfgren, Lekåsa, ordförande. 

 

Släktforskarhjälp - Drop-in 
 

Vara:          Tors 17 mars 15.00-18.00 

Tors 7 april   15.00-18.00 

 

Grästorp:   Tis  12 april   16.00-18.00 

 

Nossebro:  Mån 28 mars  17.00-19.00 

 Mån 25 april  17.00-19.00 

 

Släktforskarhjälpen är till för alla oberoende på hur lite man kan eller hur länge man har hållit på. Du är 

även välkommen om du inte har något du behöver hjälp med.  Det är trevligt att bara ses en stund.  

Släktforskardagarna i Skövde 
Nu gör Skövde Släktforskarförening ett nytt försök att arrangera fysiska Släktforskardagar i samband med 

Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma. Det blir helgen 20-21 augusti i Arena Skövde. Temat är 

”Skaraborg – från viking till soldat”. Mässhallen fylls av utställare och en mängd föreläsare ska vara på 

plats. Bland andra Erika Åberg från ”Det sitter i väggarna”, som berättar om ”Väggarna berättar om hus och 

historia”. På fredagen planeras för en utflykt till intressanta platser i Skaraborg. I mitten av mars släpps 

biljetterna till hela evenemanget, se deras hemsida www.sfd2022.se.  

 

USA Census 1950 
När man forskar om sina släktingar i USA brukar man ha stor hjälp av de olika folkräkningarna – Census -, 

som görs vart tionde år. De finns att tillgå indexerade hos Ancestry, MyHeritage och FamilySearch (Gratis). 

I april 2022 kommer 1950-års Census bli tillgänglig för allmänheten. Den är då inte indexerad, men arbetet 

med det startar omgående och beräknas vara klart efter några få månader. Indexeringen är tänkt att ske med 

hjälp av artificiell intelligens. Jag har hört en uppgift på att det finns med 40 miljoner fler amerikaner i 

Census 1950 än in den närmast föregående för 1940. En mängd kända nu levande amerikaner finns med. 

Om du skulle vilja så kan du ta reda på var bland andra Bruce Springsteen bodde 1950.  

 

 

http://www.sfd2022.se/


Lästips  
För att få lite input och nya infallsvinklar i sin forskning är det alltid intressant att läsa de olika tidskrifter 

och böcker som föreningar runt om i Sverige ger ut. Flera har djupgående artiklar kring skilda teman och 

släkter, där man lär sig en hel del nytt även om man har forskat i många år. Här kommer tips på några få av 

dem. 

Sveriges Släktforskarförbund ger ut Släkthistorisk Forum med fem nummer om året. Den kostar 299 kr 

om året. Årsboken som brukar komma i början av sommaren innehåller en lång rad skilda artiklar av olika 

författare. Den kostar 325 kr om man gör ett förköp. Man kan också välja ett av tre olika 

prenumerationspaket hos förbundet. I alla får man tillgång till Släkthistoriskt forum digitalt samt inloggning 

till extra material och databaser hos förbundet. I guldpaket ingår tidningen i pappersformat, samt årsboken. 

Allt till priset av 549 kr. Information finns här www.rotter.se/prenumerationer.  VGN har de flesta utgåvorna 

av årsboken till utlåning. De finns i vårt skåp på Vara bibliotek.  

Som medlem i Genealogiska föreningen får man tidskriften Släkt och Hävd fyra gånger om året. 

Medlemsavgiften är 300 kr. GF ger även ut Svensk Genealogisk tidskrift (SGT). Den kommer med två 

nummer om året och kostar 200 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar.  Båda tidskrifterna 

bygger på inskickat material av duktiga forskare runt om i landet. SGT är troligen den mest djupgående och 

kvalificerade tidskriften för släktforskning som finns i Sverige. Information hittar du via deras hemsida 

https://www.genealogi.net/.  

 

 

 

Kontaktlista VGN Släktforskare 2021/22 

       
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 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

Bengt Fåglefelt  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 via epost. Du får även ta del 

av erbjudande och information som kommer till föreningens epost. 
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