HÖSTENS PROGRAM 2020
SOCKENRESA LÖRDAG 26 september
Resa i Frändefors socken. Kyrkan, hembygdsgården, krukmakeriet, Forsane
kvarn och Equmeniakyrkan besöks. Resa i egna bilar. Lunch: Soppa i Equmeniakyrkan. (Vill någon ha annat eller komplettera soppan, så tar man
med sig detta själv!) Ingen kostnad. Samling vid tingshuset i Mellerud 9.30.
Covid-19

Anmälan till resan sker till info@dahlrot.se senast 18 september.

RENSKRIVNING AV DOMBÖCKER
Under våren har en studiecirkel ägnat sig åt att renskriva Nordals härads
domböcker från 1740-talet, så att de blir lättare för intresserade att ta del
av. Cirkeln fortsätter i höst med både nya och gamla deltagare med Anneli
Andersson som ledare.

Medlemsträffar
på tingshuset
utgår

Höstterminen börjar tisdag 8 september klockan 11 till 14 med fikapaus
och fortsätter sedan vid denna tid på tisdagar.
Anmälan sker till info@mellerudsmuseum.com, senast 1 september. Ingen
deltagaravgift.

Det beror givetvis på
Coronapandemin.

Arbetet sker i samarbete med Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening .

Men den som behöver
hjälp med något i sin
släktforskning för gärna
höra av sig till styrelsen!

GÅRDSFORSKNING
Med utgångspunkt från hemmanet Stora Brunshult i Holm socken guidar
Anneli Andersson deltagarna i hur man kan kartlägga historien om sin gård.
Målet är att sedan kan varje deltagare börja att forska om ”sin” gård.
Start 15/9 klockan 17-20. Övriga träffar samma tid 22/9, 29/9, 6/10 och avslutning 13/10. Plats: Tingshuset. Kostnad: 100 kr. Max 6 deltagare.
Anmälan sker till info@mellerudsmuseum.com senast 7 september.

DNA-caféet
som vi planerade i vår
skjuter vi upp till våren
2021!

GRAVSTENSINVENTERING
I Gravstensinventeringen, som är en sökbar databas, dokumenteras gravstenar med fotografi på gravstenen eller hela gravvården, samt gravstenens
text.
I Mellerud är alla gravstenar redan avfotograferade, men uppgifterna ska
läggas in i databasen. De som vill hjälpa till med detta samlas för ett gemensamt uppstartsmöte i tingshuset, lördag 24 oktober klockan 11.00.
Med reservation för eventuella ändringar! Se www.dahlrot.se!

