Adresslista VGN Släktforskare 2006/07
Styrelse:
Tore Ternell Bitterna, Lyckebo
0512-481 15
ordförande 530 10 Vedum
tore.ternell@telia.com
Reino Löfgren Lekåsa Kvistagården803 0512-410 62
v. ordf.
465 95 Nossebro
bire@vestnet.se
Gerd Johansson Tråvad, Kållegården 1 0512-140 12
sekreterare 534 92 Tråvad
gerdjohansson@swipnet.se
Helge Svantesson Larv, Faleberg 3
0512-924 92
kassör
530 10 Vedum
helge.svantesson@telia.com
Karl-Johan Augustsson Rosengatan 1 0512-513 32
v. sekr.
465 30 Nossebro
Anita Gartz Norra Vånga, Karlabacken 10511-37 60 37
535 93 Kvänum
anitagartz@hotmail.com
Åke Coucher Torpvägen 1
0512-531 60
valberedning 465 97 Nossebro
ake.coucher@swipnet.se
Bengt Fåglefelt Tråvadsgården 3
0512-105 12
ersättare
534 95 Vara
Ann-Britt Dahlström Kungsgatan 2
0514-122 09
ersättare
467 40 Grästorp
ann-britt.d@spray.se
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Valberedning
Ella Johansson Larv, Björkehed
0512-420 55
sammankallande 530 10 Vedum
Programkommitté
Lena Tengström Fähaga 2344
0514-241 88
sammankallande 467 92 Grästorp
Har ni några idéer eller önskemål om vad vi ska göra i föreningen, så är
ni välkomna att kontakta någon i styrelsen. Vi tar tacksamt emot detta.
Har du e-post-adress meddela den till kassören.
Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. Kontakta kassören Helge
Svantesson (se ovan).
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Lite av varje
Vid årsmötet den 15 mars berättade Christer
Gustafsson Slätt om vad han har funnit i
Bjärke Härads domböcker från Geneved
marknad. Geneved marknad var föregångare
till dagens Nossebro marknad. Geneved heter
idag Gendalen. Vid marknaden var det mer
regel än undantag med slagsmål. Christer
hade många historier kring marknaden, som
han delade med sig av.
Börge Kilsund och Ann-Marie Jakobsson
avgick ur styrelsen och vi tackar dem för
deras arbete. Som nya i styrelsen välkomnar
vi Anita Gartz, Norra Vånga och Ann-Britt

Släktforskning på Internet
På Internet finns det mycket som en släktforskare kan ha nytta av.
Många släktforskarföreningar har egna hemsidor, med mycket intressant.
Flera har frågelådor. Det finns även en hel del register av olika slag.
Privatpersoner lägger också ut sitt släktmaterial och annat matnyttigt.
En intressant hemsida är www.domboksforskning.se. Där finns ett
dombokslexikon och äldre svenska lagar. Sidan innehåller också
mängder av länkar till sidor som är nyttiga för oss historiskt intresserade.
Eftersom det är en av våra föreningsmedlemmar, Marita Persson, som
gjort hemsidan finns lokalt stoff också bl.a. register till Viste härads
domböcker, länkar till släktforskare som har rötter i vårt område och
foton från några av VGN:s aktiviteter.

Dahlström, Grästorp.
En medlem av föreningen har skänkt en dator med CD-skivor och lite
annat installerat, till släktforskarrummet i Grästorp. Genom en annan
medlem har även en skrivare skänkts till Grästorp. Vi tackar för dessa
generösa gåvor.
Arkiv digital har nu fotograferat färdigt kyrkböckerna för hela Vara
pastorat från ca 1895-1936. CD-skivorna kommer att förvaras, liksom de
tidigare i föreningens skåp på biblioteket i Vara från och med senast i
höst. Cd-skivorna får endast läsas på Vara bibliotek och lämnas då
enbart ut via kontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Passa gärna
på när vi har vår Forskarservice. Vi hoppas nu kunna fortsätta med
Essunga.
Om någon är speciellt intresserad av en särskild socken kan man själv
köpa en CD-skiva av ArkivDigital.
Under 2007 har alla medlemmar i VGN-släktforskare 10% rabatt på
Arkiv Digitals produkter. För att få rabatten skickar du ett e-mail till
mikael@arkivdigital.com direkt efter beställningen. Skriv namn, adress
och att du är medlem i VGN-släktforskare

Här kommer ett urval av andra användbara sidor, som är gratis att
använda. Vi tar tacksamt emot tips på fler sidor och då speciellt om de
har anknytning till våra trakter.
www.genealogi.se Sveriges Släktforskarförbunds nättidning Rötter, med
diskussion och frågeavdelningen Anbytarforum .
www.genealogi.se/vastergotland Västgöta Genealogiska förenings
hemsida Västgötarötter med en hel del blandat från Västergötland.
www.dis.se DIS (Datorn i Släktforskningen) med Disbyt där man leta
efter om någon mer forskar i samma anor som en själv.
www.slaktdata.org Släktdata med många register över födda, döda och
vigda, bland annat från Skarstad, Vara, Önum och Hällum.
www.alingsasslaktforskarforening.se Alingsås släktforskare med en
hel del olika register från sitt område
www.trollhattebygden.se Trollhättebygdens släktforskares hemsida
www.gener.se Släktportalen med länkar till mängder av olika slags
hemsidor
hem.bredband.net/snurkan Yvonne Carlsson (född i Vedum) har en hel
del anor från våra trakter utlagda.

Program för våren 2007
VGN Släktforskare.
18 maj åker vi till NygårdsMilan, som ligger i
Tingsgårdens Vilthägn i Tengene, Grästorp.
Vi samlas klockan 18.00 och S.Tengström kommer
att berätta om Vilthägnet och Kolmilan.
Det finns Kolbulle, Korv o bröd och Kaffe att köpa
men ta gärna med Er kaffekorg. Möjligen blir det
underhållning av något slag,
För vägbeskrivn. samåkning och anmälan ring
Lena Tengström Tel. 0514 / 24188.

Lördagen den 2 juni klockan 11.00 träffas vi för
Kyrkogårdsvandring på Edsvära Kyrkogård. Sven
Larsson guidar oss där.
Därefter far vi till Kroken, en gård bevarad från
1700–1800-talet. Där kan vi dricka det medhavda
kaffet och titta på alla gamla bruksföremål.
Eventuellt besöker vi fler platser om tid och intresse
finnes.
Anmälan till Sven Larsson Tel. 0512 / 70096.

Söndagen den 1 Juli blir det utflykt till
SÄRESTADS LANTBRUKSMUSEUM. som i år
firar 40-års-jubileum.
Muséet öppnar klockan 13.00. Förutom muséets alla
jordbruksinventarier finns det en porslinsutställning.
Kaffe finnes att köpa .
Inträde c:a 25:Anmälan till Lena Tengström 0514 / 24188.
Forskarservice:
(Hjälp till nya forskare, samt tips och idéer till dig som kört fast)

Vara Bibliotek: 17.00-19.00 Slättatorsdagar (ej juli o aug.)
Grästorp Bibliotek: återkommer till hösten (tid meddelas då)
Nossebro Bibliotek: mån 18.00-21.00 återkommer till hösten
Foton från en välbesökt forskarservicekväll i Grästorp

