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  Saxat från styrelsen 2022-10-04 
 
  Så var det dags för styrelsemöte igen – ett möte där det var mycket att ventilera till exempel 

föreningens jubileum nästa år. Ett evenemang kommer det att bli. Det blir en lördag i början 
av maj och det ska vara en dag för såväl unga som gamla. Detta kommer vi att diskutera 
vidare på vårt planeringsmöte i november. 

 
  Vi kunde glädja oss åt att vi sedan senaste mötet fått flera nya medlemmar, så nu är       

medlemsantalet 1523!  
 
  Idag, när jag skriver detta, så ska vi ha ett möte för våra lokalgrupper på Arkivcentrum i 

Karlstad. Det är viktigt att vi har en bra dialog mellan oss. Vi vet ju att lokalgrupperna är 
mycket viktiga för föreningen. Vi är ju hela Värmlands förening. Den 27 oktober ska vi även 
ha en träff för våra sockenombud, då vi hoppas att många av dessa kommer att vara med. 
Träffen blir på Arkivcentrum, men det kommer även att vara möjligt att delta via Zoom.  

 
  Under hösten kommer vi att besöka flera bygdegårdar/hembygdsgårdar: Östra Ämtervik 

19/10, Älvenäs 26/10 och Holmedal någon gång i november. Biblioteket i Vålberg kommer 
att ha ett arrangemang 22/10, då vi kommer att finnas på plats. Arkivens dag är den 12/11 och 
även då tänker vi vara med.  

 
   Det blev många datum att hålla reda på. Alla kommer ju att finnas på vår hemsida och även 

på Facebook. 
 
   Programgruppen planerar vårens program för fullt. Det blir troligen en repris av DNA-caféet 

som i höst är den 31 oktober. Deltagarantalet är här begränsat och det blev snabbt fulltecknat, 
så därför blir det en repris. 

 
  Gruppen diskuterade även en medlemsresa någonstans i Värmland. Det blir väl troligen ingen 

medlemsresa till Släktforskardagarna som äger rum i Östersund. Det är ju ganska långt dit. 
 
  Redaktörsgruppen efterlyser nu nya artiklar och antavlor. Så om du har något att bidra med 

hör av dig till vår redaktör Carl-Johan på mailadressen redaktor@varmlandsrotter.se. 
 
  Du vet väl att föreningen har både böcker och tidningar i forskarsalen på Arkivcentrum? Vi 

har nu fått en hel del nya böcker till skänks, som vi håller på att sortera och kommer att ställa 
ner i forskarsalen. Vi har även blivit lovade att få en större bokhylla. 

 
 
Hälsningar 
Eva Lejrin                       
 
                                                            Britt-Marie och Monika 
                                                                                                         sorterar böcker 

 


