
 

VÅRENS PROGRAM 2019 

Medlemsträffar 
klockan 17-20 

Medlemmar kan 

komma och forska  

i arkivet, diskutera 

sin forskning med 

andra, få hjälp om 

man kört fast och 

så vidare. 

 

Värdar för varje 

träff hjälper till  

med praktiska  

frågor: 

16/1 Håkan Hultman och 

Ingvar Lisius. 

20/2 Lena Emanuelsson 

och Susanne Gustavsson 

Sambia. 

20/3 Anna och Lars Stål-

borg. 

17/4 Håkan Hultman och 

Anders Perme. 

 

Fika: 20 kr. 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 19 JANUARI 
Plats: Melleruds Museum, Tingshuset, Mellerud 

11.00 Kända och okända bilder från museets arkiv. Håkan Hultman och 
Axel Ljung visar bilder med Mellerudsanknytning. 

Inträde 40 kr. 

12-15 Öppet hus i arkivet för släktforskning . 

Temat är fotografiers roll i släktforskningen. Bakom en bild kan finnas en 
historia, värd att berätta och bevara. Finns det personer, byggnader eller 
olika saker med, kan dessa göra att man kan få fram datum när fotot togs, 
var det är taget och mycket annat – om man bara vet hur och vad man ska 
leta efter. 

Kom gärna och berätta om du känner igen någon person eller plats!  
 

ÅRSMÖTE 12 FEBRUARI 
Plats: Melleruds Museum, Tingshuset, Mellerud 

Tid: 18-20 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.  

Efteråt berättar Hans Olsson och Viktoria Jonasson från Borås Släktforskare  
om Sveriges Släktforskarförbunds verksamhet. 

 

SOCKENRESA I GUNNARSNÄS 
Plats: Samling för gemensam avresa vid Melleruds Museum 

Tid: 18 maj klockan 9.30 

Samåkning i egna bilar. Ta med bensinpengar till dem som kör!   

Först besöker vi Gunnarsnäs kyrka och blir guidade på kyrkogården. Nästa 
stopp blir  på Ekholmens gård och Karl XIV sovrum.  Fika i Gula Villan i 
Brunnsparken. Sedan berättar Kerstin Ljungqvist om Örtagården, hem-
bygdsmuseet samt om sanatoriet. Till sist Dr Saedéns runda och besök i 
skifferbrott.  Ta med egen matsäck för hela dagen!  

Anmälan: Senast 10 maj till info@dahlrot.se eller Susanne Sambia  
070-221 63 56 (gärna sms)!  

Närmare info kommer ca en vecka före till dem som anmält sig.  

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

 
 


