
 VÅRENS PROGRAM 2021

Medlemsträffarna 
på tingshuset 
kan vi på grund av 
Coronapandemin inte 
planera in under våren.

Men den som behöver 
hjälp med något i sin 
släktforskning får gärna 
höra av sig!

info(at)dahlrot.se

 

 
 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG LÖRDAG 16 JANUARI
har temat ”Samhällets skuggsida i arkivens ljus”. På grund av smittorisken har 
vi beslutat att ställa in alla evenemang som innebär att människor samlas, så 
det blir ingen träff i år.

ÅRSMÖTET 
som brukar hållas i februari, skjuts framåt i tiden och kan förhoppningsvis 
genomföras i början av september. Särskild kallelse kommer då.

 SOCKENRESA i Gestad socken lördag 24 april
kan vi förhoppningsvis genomföra med reservation för att restriktioner på 
grund av Coronapandemin ändrar förutsättningarna! 

Vi besöker Murängen, Lövås, Gestad kyrka, Roos gravplats och hembygds-
gården Granbacken med Gudrun Rydberg och Allan Sahlbom som ciceroner.

Egen fika medtages. Enkel lunch serveras i Granbacken.

Ingen kostnad. Samling vid tingshuset i Mellerud 9.30.  Vi samåker i egna 
bilar.

Anmälan till resan sker till info(at)dahlrot.se senast 19 april. Om resan inte blir
av, meddelas detta inte per brev, utan via e-post och på föreningens 
webbsida.

RENSKRIVNING AV DOMBÖCKER
Under 2020 har en grupp under Anneli Anderssons ledning läst domböcker 
från 1700-talet och överfört texten till tryckt text samt kompletterat arbetet 
med sökbara namn- respektive gårdsregister samt ordförklaringar. Avsikten är
att göra domböckerna tillgängliga för så många släktforskare som möjligt.

Arbetet fortsätter under våren 2021 och intresserade är välkomna att ansluta 
till arbetsgruppen. I början får man hjälp med att läsa de handskrivna texter-
na, tills man klarar det mesta på egen hand.

Anmälan sker till info(at)mellerudsmuseum.com. Ingen deltagaravgift.

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

GRAVSTENSINVENTERING
Arbetet med gravstensinventering i kommunen har påbörjats med Järns 
kyrkogårdar och kommer att fortsätta med Holms, för att bidra till den 
sökbara databasen. 

Den som vill hjälpa till kan kontakta föreningen på info(at)dahlrot.se för 
instruktioner om hur arbetet går till.

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


