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Saxat från styrelsen 2019-03-12 
 
Så var då ytterligare ett styrelsemöte avklarat och för en gångs skull gick det ganska fort! 
 
Sportlovsaktiviteten på Arkivcentrum blev lyckad. Inte så många besökare, men de som kom 
var riktigt intresserade. Någon kom t o m med förslaget att vi skulle starta en Ungdomssektion 
– vi får väl se – men vi kommer att fortsätta med ungdomsaktiviteter. Kanske en 
påsklovsaktivitet och en sommaraktivitet. Planer finns och Britt-Marie och Berith från styrelsen 
som var med under sportlovsaktiviteten tyckte att det varit jätteroligt. 
 
För övrigt så är det mycket aktiviteter som nu planeras – medlemsresa den 1 juni, 
Släktforskardagarna i Borås 24-25 augusti och flera sommarevenemang, som föreningen 
kommer att delta i. Dessutom ska en del presentationsmaterial tas fram. 
 
Som det redan gått att läsa om i VärmlandsAnor så går medlemsresan i år till Västergötland 
med besök på Kata gård i Varnhem och Västergötlands museum. Namnet Kata kommer från en 
kvinna, som levde här under vikingatiden och som man bl a med hjälp av DNA kan ge oss en 
bild av. Gå gärna in på ”vastergotlandsmuseum.se” där det finns information om såväl museet i 
Skara som om Kata gård i Varnhem. 
 
Resan till Borås och Släktforskardagarna håller vi på att planera och mer info kommer, men det 
är ju inte förrän 24 augusti - tänk då är sommaren nästan slut. Sommarens övriga evenemang 
håller också på att ta form. Troliga sommarevenemang är Klar-Hälja, Filibjur, Borgviksdagen 
och Antik- och samlarmässan i Ransäter.  
 
Programgruppen har jobbat på och har redan höstens program klart. 
 
Lokalgruppsträffen, som blev inställd, kommer att äga rum den 28 mars! Inbjudan kommer att 
skickas ut till lokalgruppsansvariga. 
 
Som vanligt så bör ni regelbundet hålla utkik på hemsidan och på facebook, där hittar ni alla 
evenemang. Vi kommer även att göra utskick till alla medlemmar via mail. Nästa tidning 
kommer givetvis också att innehålla information. 
 
 
Eva Lejrin 


