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Har du funderat på att DNA testa dig? Gå 

då in på Sveriges Släktforskarförbunds 

hemsida Rötter och läs om DNA-forskning. 

https://www.genealogi.se/ 
 

I höst kommer Peter Niwong, Borlänge och 

berättar om förbundet och DNA-forskning. 

 

Släktforskarveckan i Dalarna 1 – 6 juli 
 

För oss i Folkare Släktforskarförening är lördagen den 6 juli vår dag. 
 

Öppet i forskarlokalen kl 10.00-14.00 

Öppet i Kommunarkivet kl 10.00-14.00.  

Barnavårdsakter, har du tex barn födda utom äktenskap så har du nu chansen att få hjälp att finna 

fadern. Det gäller barn födda efter ca 1918.    

Skolarkiv för Avesta, By, Folkärna och Grytnäs socknar, här finner du mycket som gäller dina 

släktingar, skolbetyg, frånvaro mm. 

Öppet i SV lokal i Hedemora kl 10.00-14.00. Samtidigt har Hedemora bild en stor utställning med 

foton i samma lokal. Läs mer om släktforskarveckan i Dalarna 1-6 juli 2019 i An-Siktet nr 2/19.  
 

Folkare Släktforskarförening www.folkareforskarna.se  Turistinfo: www.visitdalarna.se 

 

FSFs nya hemsida – på den gamla adressen! 
www.folkareforskarna.se  

Här hittar du bl.a. evenemangskalendern och mycket annat smått och gott.  

 

Föreningen kommer att starta upp kurser i höst 
Du som har erfarenhet av att forska men inte kommit igång med att använda Digitala forskarsalen 

SVAR som är helt gratis och ett program med många möjligheter. 

Vi kommer i höst att hålla släktforskningskurs och vi träffas 3 gånger och varje träff är på 3 

lektionstimmar, dagtid eller kvällstid det är upp till dig som är intresserad av att gå kursen.  
 

Alla har vi väl då och då kämpat med handskrivna texter för att få reda på mer om våra anor eller vår 

hembygd. Till hösten planerar vi läsövningar för intresserade. Vi tänker oss 3 kurstillfällen. Första 

gången ägnar vi åt 1800-talet, andra 1700-talet och tredje 1600-talet. Vid varje tillfälle läser vi 3 

lektionstimmar. Lär mer om kurserna i An-Siktet nr 2/2019. 

 

Har du inte fått An-Siktet nr 2/2019 med posten?  
Det kan vara så att du inte har betalat medlemsavgiften! Vill du fortsätta som medlem? Betala då in 

medlemsavgiften för 2019 till Folkare släktforskarförening Plusgiro 58 45 11-0, notera 

medlemsavgift 2019, så kommer tidningen med posten.  
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