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Även denna gång var det möte via Zoom som gällde. Vi blir duktigare och duktigare på detta, 
men nog längtar vi till den dag, då vi kan mötas öga mot öga igen. 
 
När det gäller programpunkter framöver, så hoppas vi att få till stånd en livesändning med 
Christina Sagersten. Hennes föredrag hade titeln ”Hitta fader okänd med hjälp av DNA”. Just 
nu är hon strängt upptagen med eventet FFT Live, som äger rum nu till helgen den 2-4 oktober. 
Hoppas att många har anmält sig till detta via vår hemsida. 
 
Samuel Nilsson med föredraget ”Ekshärad i Sagor och Sägner” har lovat oss att spela in ett 
föredrag, som vi troligen kommer att publicera i slutet av oktober eller under november. 
 
Glöm inte bort vår egen hemsida www.varmlandsrotter.se. Där finns mycket information att ta 
del av. Det är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i föreningen. Även 
på facebook publiceras nyheter och genom medlemsutskick – så glöm inte att meddela om du 
byter mailadress. 
 
Jourverksamheten på Arkivcentrum är ju inställd och här får vi i stället hänvisa till vår 
facebook-grupp. Några släktforskarcirklar på Folkuniversitetet och även på Medborgarskolan 
har startat, men det finns ju många som inte kan vara med av olika anledningar. Smittorisken är 
ju tyvärr inte över. 
 
Vi har planerat in ett vårprogram och lokalen på Arkivcentrum är bokad, men sedan återstår det 
att se om programmet går att genomföra.  
 
Vi får hoppas att nästa års släktforskardagar kommer att kunna genomföras som planerat i 
Göteborg. Skövde, som skulle ha varit värd i år, kommer tillbaka 2022 och 2023 blir det 
Östersund, som är värd. 
 
För den som har släktforskning som sitt intresse finns mycket att göra, så det gäller kanske att 
passa på nu i dessa tider, när så mycket annat är inställt. 
 

Ta hand om er och fortsätt att vara försiktiga! 
Eva Lejrin 


