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Vill du bli medlem?Vill du bli medlem?Vill du bli medlem?Vill du bli medlem?    

Skicka ett mail till medlem@varmlandsrotter.se med namn, adress, telefon och 
mailadress eller ett vykort med samma uppgifter till medlemsansvarig, så får du 
mer information om föreningen och ett inbetalningskort. 
 
Medlemsavgiften är 170 kr/år, plus 60 kr för familjemedlem. I priset ingår: 
- vår tidning (för utrikes medlem tillkommer en portoavgift på 60 kr/år) 
- våra aktiviteter, och vid dessa bjuder vi oftast på fika 
- tillgång till extra material på vår hemsida 
- rabatt på litteratur och CD-skivor. 
 

KontaktinformationKontaktinformationKontaktinformationKontaktinformation    

OOOOrdförrdförrdförrdföraaaandendendende KKKKassassassassör oör oör oör occcch h h h memememedldldldleeeemsamsamsamsannnnsvasvasvasvarigrigrigrig SSSSekekekekrrrreeeetttteeeerrrraaaarererere 

Lars-Göran Jansson Elisabeth Björkman Gunnar Jonsson 

Ingalills väg 10 

656 38 Karlstad 

Önnerud 161, Dammhult 

655 91 Karlstad 

Sveavägen 6 C 

661 41  Säffle 

054-83 75 81 073 640 76 03 0533-105 59 

ordforande@varmlandsrotter.se kassor@varmlandsrotter.se sekreterare@varmlandsrotter.se 

 

 

 

 

 

 

                              
 
 

En förening för dig som är En förening för dig som är En förening för dig som är En förening för dig som är 

intresserad av intresserad av intresserad av intresserad av släktforskningsläktforskningsläktforskningsläktforskning    
 

Värmlands Släktforskarförening bildades 1983. Den har som 
ändamål att stödja och stimulera intresset för släkt- och 

hembygdsforskning i Värmland, och att förena dem som delar 
detta intresse. 

Din historia skrevs under 500 år.Din historia skrevs under 500 år.Din historia skrevs under 500 år.Din historia skrevs under 500 år.        

Ta vara på Ta vara på Ta vara på Ta vara på den!den!den!den!    
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VerksamhetVerksamhetVerksamhetVerksamhet 

Värmlands Släktforskarförening är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund 
och samarbetar med Arkivcentrum och Folkuniversitetet. 

Föreningen har idag cirka 1500 medlemmar, huvudsakligen i Sverige och 
Norge. 

AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter    
Föreningen har ett stort utbud av aktiviteter t ex i form av möten med 
intressanta föreläsare såväl i Karlstad som ute i länet. Vi arrangerar medlems- 
resor till intressanta resmål. Allt detta kan du läsa om på föreningens hemsida 
och i tidningen. Även på Facebook kommer mycket information och även 
genom medlemsutskick via mail. 

Vi deltar i olika arrangemang runt om i Värmland, då vi hjälper till och ger råd 
om släktforskning och även säljer CD-skivor och böcker.  
Ett exempel på ett pågående projekt, som vi driver, är registrering av födde, 
vigde och döde i Värmlands socknar. Resultatet säljer vi på CD och 
minnessticka. 

Släktforskarhjälp 

Torsdagskvällar finns en erfaren släktforskare på Arkivcentrum i Karlstad och 
ställer upp med forskarhjälp. Det kan handla om att få råd hur man kommer i 
gång, att läsa svåra handstilar mm. Denna service finns även hos en del av 
lokalgrupperna. 

 

 

 

 

 

    

 

Kurser och studiecirklar Kurser och studiecirklar Kurser och studiecirklar Kurser och studiecirklar     
Vi har ett nära samarbete med Folkuniversitet när det gäller kurser av olika slag 
i släktforskning och även studiecirklar. Gå gärna in på folkuniversitetet.se för 
mera information. 

LokalgrupperLokalgrupperLokalgrupperLokalgrupper    
Runt om i Värmland finns lokalgrupper som du enklast når via nedanstående 
mailadress 

Arvika arvika@varmlandsrotter.se 

Filipstad  filipstad@varmlandsrotter.se 

Grums grums@varmlandsrotter.se 

Hagfors hagfors@varmlandsrotter.se 

Kristinehamn kristinehamn@varmlandsrotter.se 

Sunne sunne@varmlandsrotter.se 

Säffle saffle@varmlandsrotter.se 

 

Medlemstidning, hMedlemstidning, hMedlemstidning, hMedlemstidning, hemsida och Facebookemsida och Facebookemsida och Facebookemsida och Facebook     

Vår medlemstidning VärmlandsAnor kommer ut med fyra nummer per 
år. 

 

 

 

 

 

 

Vår hemsida varmlandsrotter.se som utöver information om föreningen också 
har mycket information om Värmland, bland annat socknarna. Där finns mycket 
som är bra för dig som släktforskar i Värmland. 
 

Vår Facebookgrupp heter Värmlands Släktforskarförening. 


