
                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 Våren 2023 
                   Titta också på vår hemsida 

                      www.skarasf.se 
                        samt vår Facebookgrupp –  
               Skara släktforskarförening 
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Lördagen den 21 januari 
Släktforskningens dag 

Vi träffas i år på Västergötlands museum. 

Museet är öppet som vanligt och möjlighet till släktforskarhjälp 
kommer att finnas under tiden kl 10.00 – 15.00. 

Det kommer att bli föreläsningar i hörsalen av 
Hembygdsforskare Åke Möller kl 11.00. Han berättar om 

Mariestads lazarett, Skaraborgs första sjukhus. 
Byggnadsvårdsantikvarie Robin Gullbrandsson kl 12.00.Han 

kommer berätta om hur vi forskar kring våra fastigheter. 
Forskare Anna-Lena Andersson från Vargön kommer kl 13.30 

att visa och berätta hur vi använder historiska kartor i vår  
forskning. 

Museets ordinarie utställningar finns att beskåda hela dagen. 
Kaffeservering. 

 
Tisdagen den 14 februari 

Träffas vi i Studiefrämjandets lokal, 
Gamla fraktgodsmagasinet på Vallgatan 37 kl 18.30 

På programmet  
Föreningens årsmöte - Kaffeservering 

Göran Johansson från Skara Gille kommer att 
visa gamla Skarabilder 

 
 

.Tisdagen den 14 mars 
Träffas vi åter igen i Studiefrämlandets lokal 

på Vallgatan 37 kl 18.30. 
Idag har vi tänkt att vi tillsammans ska försöka lösa lite 
svårlästa texter som vi hittat i vår egen släktforskning.  

Ta med de texter ni själva råkat på.      
Lars Bergdahl kommer att finnas på plats för läshjälp. 

Kaffeservering. 

 
Tisdagen den 18 april  

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

       Idag får vi besök av Lars Hjertén som kommer att  
         berätta om läkaren – Pelle Dubb- som föddes i 

Mariestad och gick i skolan i Skara. 
Kaffeservering 

 
 

Tisdagen den 9 maj  
Träffas vi i Synnerby kyrka kl 18.30. Anders Johansson tar 

emot oss och berättar om kyrkan. Vi går sedan vidare till 
fornstugans magasin där Håkan Pettersson från 

Hembygsföreningen tar emot oss och berättar om 
bygden. 

Ta med kaffekorg för vi har möjlighet att dricka vårt medhavda 
kaffe i fornstugan. 

 
Under våren kommer föreningen att anordna 

Släktforskarhjälp 
Torsdagarna 9 februari samt 9 mars kl 17.00—19.00. 

Forskarsalen Stiftsbiblioteket. 
 

Disgen fortsättningskurs kommer att 
anordnas under våren med start 15 mars 2023. 

 
 

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna 
 
 
 
 

 


