
Lördag 
20 januari
kl 11.00 -15.00

Släktforskningens dag
Plats: Arkivet, Melleruds Museum
Öppet hus i arkivet på Melleruds Museum.  
Ev. övriga programpunkter publiceras på www.dahlrot.se och i 
föreningens Facebook-grupp. Annons i lokaltidningen för Mellerud. 

Tisdag
6 februari 
kl 18.00

Årsmöte 
Plats: Tingssalen, Tingshuset, Mellerud
Efter årsmötesförhandlingarna blir det information från Sveriges Släktforskarförbund
samt  föredrag  av  Håkan  Hultman  på  tema  ”Med  glädje  och  spänst  i  lantbrukets
tjänst”. Föreningen bjuder medlemmarna på fika!

Onsdagar
17 janari
21 februari
21 mars
18 april
kl 17.00 – 20.00

Medlemskvällar i arkivet på Melleruds Museum
Tredje onsdagen i månaden har vi träffar på museet. Medlemmar kan komma och
forska i arkivet, diskutera sin forskning med andra, få hjälp om man kört fast m.m.
Fika 20 kr.  Det finns värdar för varje träff som hjälper till med praktiska frågor.
Värdar: 
17/1 Susanne Sambia & Ingela Gerdén
21/2 Lena Emanuelsson & Göran Ericsson
21/3 Håkan Hultman & Anders Perme
18/4 Anna & Lars Stålborg

Tisdagar
27 februari
13 mars
27 mars
kl 18.00 – 21.00

3 ggr á 3 tim
8 platser

Studiecirkel: ”DNA i släktforskningen”
Cirkel för dig som är nybörjare och redan har gjort eller väntar på resultat på autosomalt 
DNA-test. Deltagarna bidrar med frågor och ev kunskaper till en diskussion kring 
möjligheterna att använda resultaten i sin forskning. Kursmaterial och fika till  
självkostnadspris. 
Förberedelser: Deltagare måste veta hur man loggar in till sitt konto på 
testföretaget samt ha lagt upp ett släktträd. OBS! Endast autosomalt DNA tas upp i 
cirkeln. Y-DNA och mt-DNA behandlas inte!
Anmälan senast 20/2 till info@dahlrot.se eller telefon 0530-12320 (Susanne S.)

Lördag 
26 maj

Preliminärt: Medlemsresa till Kata Gård i Varnhem
Vi samåker från Mellerud på morgonen i egna bilar. Prel avresa kl 8.00. Under dagen
planeras  besök  på  Katas  Gård  i  Varnhem  och  Garnisonsmuseet  i  Axvalla.  Fika
medtages.  Lunch  och  ev  guidning  till  självkostnadspris.  Anmälan  senast  14/5  till
info@dahlrot.se eller telefon 0530-12320 (Susanne S.) 

Tips! Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening 
kommer att ha en cirkel i domboksläsning dagtid 
med start i februari. Kontakta Melleruds Museum för 
mer information: 0530-13214 eller 
info@mellerudsmuseum.com

Föredrag: ”Släktforska med DNA”. Plats 
Kulturbruket på Dahl 12 februari.
Föredrag av Peter Sjölund - en av Sveriges ledande 
DNA-släktforskare. Arr: Kulturbruket på 
Dahl/Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening. 
Biljetter på www.ticketmaster.se

VAD VILL DU LÄRA DIG?
Programansvariga vill ha tips och idéer på aktiviteter och cirklar från dig som är medlem! 

Kontakta oss: info@dahlrot.se
Lena Emanuelsson 076-2164943
Susanne G. Sambia 0530-12320

Med reservation för eventuella ändringar
Ändringar visas på www.dahlrot.se

Vi finns på Facebook
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