
HÖSTENS PROGRAM 2019
MEDLEMSTRÄFFAR 18 sep, 16 okt, 20 nov kl. 17-20
Medlemmar kan komma och forska i arkivet, diskutera sin forskning med andra, 
få hjälp om man kört fast och så vidare. Ibland bjuds det på ett särskilt program.

Värdar för varje träff hjälper till med praktiska frågor: 18/9 Ingvar Lisius och Håkan Hultman.
16/10 Susanne Gustavsson Sambia och Monica Koch. 20/11 Anders Perme och Malin Sköld.

Fika: 20 kr. Plats: Melleruds Museum, Tingshuet, Mellerud.

Cirkelansvariga: Susanne Gustavsson Sambia och Monica Koch.
 

INFORMATION OM DNA-SLÄKTFORSKNING 19 oktober
Maria Brolin berättar om DNA & leder workshop
11.00 – 12.00 Föredrag: ”Hur tolkar jag resultatet från det autosomala DNA- testet?”
12.00 – 12.30 Paus med fika
12.30 – ca 14.00 Workshop & fördjupning – ”Vilka ytterligare verktyg finns för att lära sig mer om
resultatet?” Efter workshop ev. tid för individuell hjälp.

Egen bärbar dator medtages. Släktträd ska vara uppladdat på testföretagets webbplats.

Föredrag & workshop 150 kr/pers (kontant/swish)
OBS! Föranmälan till info@dahlrot.se
Sista dag för anmälan 16/10

STUDIECIRKEL I GÅRDSFORSKNING
Hur kan man använda gamla kartor och mantalslängder i sin släktforskning? Dels för att kunna spåra 
släktingar, dels för att få en uppfattning om hur livet gestaltade sig för dem som bodde på gården.

Plats: Melleruds Museum, Tingshuset, Mellerud. Tid: 7/11 klockan 18-21, 9/11 klockan 11-14 och 
14/11 klockan 18-21. Kostnad: Medlemmar fritt, icke medlemmar 150 SEK. Fika 20 kr. Max 8 deltagare.

Första träffen är en genomgång av gamla kartor. Andra träffen är ett föredrag om var man hittar och hur 
man läser lagfarter, mantalslängder och domböcker. Tredje träffen handlar om praktisk tillämpning 
under ledning av cirkelledarna.

Ledare: Jonas Andersson (kartor) och Annelie Andersson (övrigt).

Anmälan: Senast 1/11 till ingvar.lisius@telia.com eller 076-103 82 23 (gärna sms)!

Cirkelansvarig: Ingvar Lisius.

JULFEST
Plats: Melleruds Museum, Tingshuset, Mellerud. Tid: 6 december klockan 18.00

Gröt med tillbehör, skink– och ostsmörgåsar samt julmust, kaffe, te och kaka. 
Kostnad: 80 SEK.

Anmälan: Senast 1 december till info@dahlrot.se eller 
Susanne Sambia, 070-221 63 56 (gärna sms)! 

Med reservation för eventuella ändringar! Se www.dahlrot.se!


