
                Våra arrangemang sker i samarbete 
                med Studiefrämjandet och genomförs om inte 
                Coronarestriktioner sätter stopp för oss. 
 

 
Vill du ha mer information eller vill du bli medlem kontakta 

någon i styrelsen 
 

Ordförande Agneta Karlsson tel: 076 – 861 15 19 
karlssonagneta882@gmail.com 

 
               Sekreterare Gudrun Moberg tel 070-629 01 39 

gudrunmoberg.mobilen@gmail.com 

                Kassör Iréne Gustavsson tel: 070 - 468 42 30 
irgu001@gmail.com 

 
                 Ledamot Sven-Olof Ask tel: 070 – 742 65 18 

sven-olof.ask@skara.se 
 

                 Ledamot Linda Andersson tel: 073 – 810 20 89 
andersson.lp@gmail.com 

 
                 Suppleant Britt-Marie Helldin tel: 070 -175 61 63 

pippi@helldins.se 
 

                 Suppleant Marita Granath tel: 070 – 270 52 72 
                                maritagranath11@gmail.com 
 

                             Föreningen är medlem i  Sveriges 
                          Släktforskarförbund 
 
 
                    Föreningens bankgiro 338-4807 

                                        Skara 

    Släktforskarförening 
              Program Våren 2022 
                   Titta också på vår hemsida 

                      www.skarasf.se 
                        samt vår Facebookgrupp –  
               Skara släktforskarförening 
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Lördagen den 15 januari 2022 
är det Släktforskningen dag 

Vi samarbetar med Stiftsbiblioteket.   
vilket kommer vara öppet kl 10.00 – 15.00. 

Dagens tema är – släktplatser. 
           Kl 11.00 kommer byggnadsantikvarie Robin 
Gullbrandsson hålla föredrag om husforskning i 
Prubbasalen på Nya Biblioteket, biljetter kan hämtas där. 
Kl 13.00 har Du möjlighet att lära dig mer om Lant- 
mäteriets söktjänst – Historiska kartor på Stiftsbiblioteket 
En liten utställning om hur man forskar om gårdar finns där. 
Vi kommer att finnas där hela dagen för hjälp med forskning till 

allmänheten. 
 

 
Tisdag den 25 januari 

Träffas vi i Studiefrämjandets lokal  
gamla fraktgodsmagasinet på Vallgatan 37. Kl 18.30 

För att höra Cissi Löfgren från Arkiv Digital 
 Informera, berätta och visa Släktforskning med DNA 

Möjlighet finns att testa sig. Kaffeservering. 
             Föreningen kommer att ha kurser i DNA forskning 
             lördagarna 26 febr och 26 mars kl 10.00—14.00. 
                         
 

Torsdagen den 17 februari 
Träffas vi i Studiefrämjandets lokal, 

Gamla fraktgodsmagasinet på Vallgatan 37 kl 18.30 
På programmet  

Föreningens årsmöte - Kaffeservering 
Sven-Olof Ask kommer att berätta om några sällsynta 

böcker med Skara anknytning samt några dråpliga 
släktforskarfynd. 

.Tisdag 15 mars 2022 
Träffas vi åter igen i Studiefrämlandets lokal 

på Vallgatan 37 kl 18.30. 
Idag kommer Lars Bergdahl att prata om gammal text. 
Alla har vi väl råkat ut för att inte kunna läsa gammal text 

.Lars kommer prata om utvecklingen av sättet att skriva, hur 
bokstäverna förändrats och kommer med tips hur vi ska lyckas 

tyda vad som står. 
Kaffeservering 

 
Onsdagen den 6 april 2022 

Träffas vi åter igen i Studiefrämjandets lokal 
På Vallgatan 37 kl 18.30 

Idag får vi besök av Anna Lena Hultman som kommer att 
prata om emigrantforskning. 

Kaffeservering 
 

 
Tisdagen den 24 maj 2022 

Träffas vi i Skallmeja kyrka för att få veta lite mer 
om kyrkan och bygden kl 18.30. 

Berättar om kyrkan och bygden gör Anders Johansson 
Medtag egen kaffekorg så fikar vi gemensamt 

efter kyrkobesöket. 
 
 

Under våren kommer föreningen att anordna 
Släktforskarhjälp 

Torsdagarna 10 februari samt 10 mars kl 17.00—19.00. 
Forskarsalen Stiftsbiblioteket 

 
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna 

 

 


