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Vågar vi hoppas nu?
Samma dag som dessa rader skrivs tas de flesta restriktioner runt Covid 19 bort. Hoppas nu bara att allt har utvecklats i
rätt riktning så att vi kunnat börja återgå till det nya normala. För föreningens och våra medlemmars del betyder det
väldigt mycket om vi äntligen kan börja träffas igen vid föreläsningar, sommaraktiviteterna ute i länet, vid
Släktforskardagarna i Skövde 20-21 augusti mm. Monterplats är bokad och vi planerar för en medlemsresa till Skövde, så
där är även bussen bokad.

Släktforskardagarna i Skövde i augusti
Det finns en hel del information att ta del av på https://sfd2022.se/ så gå in och titta redan nu och håll dig uppdaterad
allteftersom föreläsningsprogrammet blir klart. Årets tema är Skaraborg – från viking till soldat. Skövde
släktforskarförening är det som arrangerar årets upplaga och som ni kommer ihåg var planen att deras arrangemang
skulle ha genomförts 2020. Allt talar väl för att det kommer att bli rekord i antalet besökare för intresset är stort.

Bibliotek Värmland –bra initiativ
Inför Släktforskningens dag den 15 januari kom Bibliotek Värmland med ett spännande initiativ. Vi fick en förfrågan om
att under den veckan besöka biblioteken i länet och informera om släktforskning, svara på frågor och ha forskarjour.
Givetvis ville vi ställa upp och vi och lokalgrupperna kontaktade biblioteken och bestämde dag och tid mm. Vi spelade in
en film där Britt-Marie berättade om hur man kommer igång med släktforskning, en film som skulle kunna visas på
biblioteken. Men så kom omikron-varianten och satte käppar i hjulet. På vissa bibliotek kunde dock vissa aktiviteter
genomföras, men vi ställde in vårt arrangemang på Arkivcentrum i Karlstad. Ur allt detta kom dock något gott och det är
att de värmländska biblioteken vill att vi genomför något liknande längre fram i vår, så vi kanske dyker upp på ett
bibliotek nära dig.

Vad vill Du föreningen skall göra?
Har Du som medlem önskemål om olika aktiviteter och arrangemang som Du tycker att föreningen skulle kunna erbjuda
sina medlemmar då tar vi tacksamt emot dessa. Enklast genom att skicka ett mail till vsf@varmlandsrotter.se Det kan vara
tips på bra föreläsare, utflyktsmål för medlemsresor, nya platser där vi kan visa upp Värmlands Släktforskarförening mm.
Ta hand om er!
Värmland den 9 februari 2022
Lars-Göran Jansson, ordförande

