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Igår var det våravslutning och styrelsens sista möte före sommaren. Detta var utlokaliserat till 
Hammarö hembygdsgård. Det stod mycket på dagordningen och det blev långa diskussioner. 
Vi hann faktiskt också med att besöka Hammarö kyrka och givetvis titta närmare på hembygds-
gårdens alla byggnader. Lite förtäring hann vi också med. Nu ser vi fram emot sommarens 
evenemang. Det ska verkligen bli roligt efter att det mesta har legat på is i några år. Vilka 
evenemang som är aktuella finns att se på vår hemsida och kommer också i nästa nummer av 
VärmlandsAnor, som kommer i brevlådan inom kort. 
 
Vår kassör konstaterade att det fortfarande är en del som inte har betalat medlemsavgiften. Är 
det bara glömska eller vill man inte längre vara med? Kanske vaknar man till när nr 2 av 
VärmlandsAnor  inte kommer i brevlådan!  Påminnelse ska gå ut och vi hoppas givetvis att få 
ha kvar alla medlemmar. 
 
I Filipstad vill man återuppliva lokalgruppen, som inte varit aktiv på ett tag. Jätteroligt tycker vi 
att det nu finns medlemmar, som vill engagera sig i detta. I september ska vi ha ett möte för alla 
våra lokalgrupper och då hoppas vi att se representanter för alla grupperna i Karlstad. Vi tror att 
det är viktigt att vi får träffas och utbyta erfarenheter och idéer.  
  
Något som vi också ser fram emot är årets släktforskardagar i Skövde. Vi hoppas att många av 
er vill följa med på bussresan dit! 
 
För den som vill gå någon kurs i höst så kommer det bl a en grundutbildning i släktforskning på 
Folkuniversitetet. 
 
Vi är ju en stor förening med medlemmar lite varstans, som inte har möjlighet att finnas på 
plats när vi har våra föredrag. Därför kommer vi att vidareutveckla våra kunskaper när det 
gäller att spela in våra föredrag för att kunna sändas direkt och för att läggas ut till våra 
medlemmar. Här vill vi att fler medlemmar ska hjälpa till! Det finns säkert många, som är 
duktiga på det här eller som har intresse av att lära sig mer. Hör av er, vi behöver bli fler! 
 

Hoppas vi ses på något evenemang i sommar och kanske i Skövde den 20 augusti! 
Eva Lejrin  

                 
                                    


