
                Våra arrangemang sker i samarbete 
                          med Studiefrämjandet 

 
Vill du ha mer information eller vill du bli medlem kontakta 

någon i styrelsen 
 
 

               Ordförande Sven-Olof Ask tel: 070 – 742 65 18 
sven-olof.ask@skara.se 

 
               Sekreterare Gudrun Moberg tel 070-629 01 39 

gudrunmoberg.mobilen@gmail.com 

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

 
 

                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 Birgit Gustafsson, tel: 070-355 35 96 
              bibbi.skara@gmail.com 
                       

                             Föreningen är medlem i  Sveriges 
                          Släktforskarförbund 
 
 
                    Föreningens bankgiro 338-4807 
 

                                        Skara 

    Släktforskarförening 
              Program Hösten 2022 
                   Titta också på vår hemsida 

                      www.skarasf.se 
                        samt vår Facebookgrupp –  
               Skara släktforskarförening 
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Torsdagen den 8 september 2022 

 
Vi börjar höstens verksamhet med att resa 
till Mariestads fängelse där vi välkomnas av 

guiden Tomas Olsson. 
Vi samåker från Skara och samlas på Krabbelund 

Kl 17.30 för avresa. 
Deltagarantalet är begränsat till 20 st, 

     Anmälan senast 1 september till Irene tel 070-468 42 30 
OBS Hiss saknas och det är 54 trappsteg att gå. 

Vi kommer att fika där, vilket föreningen 
bjuder på. 

. 
 

          .Tisdagen den 11 oktober 2022 
 

Träffas vi i Studiefrämjandets lokal Fraktgodsmagasinet     
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,                              
samt hur bokstäverna förändrats och kommer med tips 
hur vi ska lyckas tyda vad som är skrivet. 

Kaffeservering 
 

Lördagen 12 november 
Arkivens dag 

 
Programmet för Arkivens dag är ännu inte 

fastställt men årets ämne är 
”Myter och mysterier” 

Föreningen kommer att deltaga och samarbeta med 
Forskningsbiblioteket. Vi återkommer med mer information. 

 
Tisdagen den 29 november 2022 

 
Träffas vi i Studiefrämjandets lokal, Fraktgodsmagasinet 

Vallgatan 37 kl 18.30 
  Vi kommer att få veta mer om soldatforskning och  

soldatregistret av Claus Lippold. 
Kaffeservering. 

 
 

Släktforskningens dag  
är lördagen den 23 januari år 2023. 

Föreningen kommer att deltaga men vi 
återkommer med program och tider. 

          
 
        Föreningen kommer att ordna kurs både i DNA och 
             Disgen under hösten om intresse finns bland  
             medlemmarna. Plats och tid för respektive kurs 
                                  meddelas senare. 

 
 
 

Under hösten kommer föreningen att anordna 
Släktforskarhjälp 

Torsdagarna 29 september och 27 oktober 
 kl 17.00—19.00. 

Forskarsalen Stiftsbiblioteket 
 
 

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna 
 

 

 


