
Folkare Släktforskarförening 

 

Nyhetsblad nr 4, 2019 
Folkare Släktforskarförening 

Poppelvägen 2 A, 774 41 Avesta 

Nyhetsblad 
Nr 4, september – oktober 2019 
 

Lördag den 14 september, Hösten första Släktforskningsakut kl 10.00 – 14.00 

Kl 11.00 kommer Gunnel Ollas att inviga oss i runornas mysterium.  
 

Öppet Hus onsdag den 25 september 15.00  – 19.00. Släktforskningsakut.  

Troligen har du frågor som har uppkommit under sommaren, ta nu chansen och få svar på 

problemen. Boka in onsdagen och försöker vi lösa dina problem.  
 

Volontärer sökes! 

Kom till föreningslokalen tisdag den 1 oktober kl 16.00 så berättar vi mera vad vi har tänkt oss. 

Vi behöver din hjälp för det finns mycket som behövs fixas och ordnas i lokalen.  
 

Torsdag den 8 oktober kl 18.32 
Avesta bibliotek, Författarbesök av Agneta Arnesson Westerdahl. Föreläser om Vikingar. Fri entré 

 

Lördagsöppet den 12 oktober 10.00. – 14.00  
Klockan 11.00 kommer Peter Niwong. Borlänge och berättar om Sveriges Släktforskarförbund och 

DNA-forskning.  

Har du funderat på att DNA testa dig?  Nu kan du få svar på de frågor du har angående DNA och 

vad du kan få ut av att testa dig.  
 

Höstmarknad lördagen 26 oktober i Svenska kyrkans lokal i Gallerian  
Under höstmarknaden i Avesta kl 10.00 – 15.00 kommer vi att visa intresserade hur det går till att 

släktforska. 
 

I kolarskogen del 1 och 2 
Under oktober-november kommer vi att visa filmerna ”I kolarskogen del 1 och 2”. 

Dokumentärfilmer av Erik Eriksson. Vi återkommer med tidpunkter!  
 

Höstens kurser i föreningens regi 
Vi kommer att starta kurs i hur du forskar med hjälp av Digitala forskarsalen SVAR, som är helt 

gratis! Du som har erfarenhet av att forska men inte kommit igång med programmet får nu chansen.    

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 startar vi läsövningar för intresserade.  

Lär mer om kurserna i An-Siktet nr 2/2019 och på föreningens hemsida www.folkareforskarna.se  
 

Bokgåvor 
Vi har erhållit ett stort antal böcker och häften av Lars Östlund och dessa kommer att vara 

tillgängliga så snart de har blivit registrerade. Vi i Folkare Släktforskarförening tackar Lars för detta 

stora tillskott av litteratur.  
 

FSFs nya hemsida– finns på den gamla adressen www.folkareforskarna.se 
Här hittar du bl.a. nyheter, evenemangskalendern och mycket annat smått och gott.  

http://www.folkareforskarna.se/
http://www.folkareforskarna.se/

