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Vänersborgs Släktforskare firade 25-årsjubileum 

och höll årsmöte den 25 februari 2009 

Peter Johansson "Forskning om utresta vänersborgare" 

Vänersborgs Släktforskare firade onsdagen den 25 februari 2009 

föreningens 25-årsjubileum och höll årsmöte.  
Efter musik av elever vid Musikskolan hälsade ordförande Kerstin Johansson 

välkommen. Till att leda årsmötet valdes Inga Olsson.  

Styrelsen fick följande sammansättning: ordförande: Gunnel Jende(nyval), Nils-

Erik Grusell, Inga Olsson, Ingemar Olsson, Sonja Kingstam, Nancy Svensson 

och Linda Svensson (nyval).  

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft en mycket omfattande 

verksamhet, öppet hus, föreningsmöten, utflykter.  

 

Därefter vidtog firandet av föreningens 25-årsjubileum med måltid, föredrag av 

Peter Johansson "Forskning om utresta vänersborgare" samt uppvaktning från 

kommunen och andra släktforskarföreningar.  

 

Referat: Gunnel Jende  

 

 

Släktforskarresa till Bohuslän – till bl.a. Bagahus  

Lördagen den 16 maj 2009 

Släktforskarresa till Bohuslän 2009  
Lördagen den 16 maj 2009 anordnade Uddevalla släktforskarförening en 

gemensam släktforskarresa för Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans 

Släktforskarföreningar.  

Ca 50 personer deltog i resan. Färden ställdes mot Kungälv.  



Första stoppet var vid kyrkoruinen Sankt Halvard i Ytterby. F.d. rektorn för 

Nordiska folkhögskolan Nils Zandhers guidade oss igenom århundradena under 

medeltiden då Bohuslän hörde till Norge.  

Därefter fortsatte vi till Bagahus eller Ragnhildsholmen som var en 

ringmursborg under 1200-talet, beläget vid Nordre älv. Borgen var en 

föregångare till Bohus fästning.  

Bohus fästning var nästa mål. Fästningen var redan på medeltiden också 

fängelse. Sedan Bohuslän blivit svenskt 1658 var fästningen inte längre någon 

gränsfästning mellan två riken.  

Efter besök i Bräckboden serverades lunch på Nordiska Folkhögskolan.  

Därefter färdades vi till ön Mjörn i Tjörns kommun och Sundsby säteri där 

Gunnel Kristiansson gav oss en intressant guidning om godsets historia - det var 

Margarta Huitfeldts gård på 1600-talet.  

Guiden berättade om gårdens historia, om människor som bott där och om 

byggnader.  

 

 

 

Lucia hos Vänersborgs Släktforskare 

9 december 2009 

Vänersborgs Släktforskare hade onsdagen den 9 december 2009 

Adventskaffe med Luciatåg från Vänersborgs musikskola.  

8 ungdomar genomförde luciatåg och sjöng julsånger.  

41 medlemmar deltog i mötet.  

Ordföranden gav information om kommande möten, närmast kommer årsmötet 

den 24 februari 2010 med föredrag av S Gunnar Peterson om boken "Staden vi 

minns".  

Öppet hus i biblioteket startar den 1 februari 2010.  

Information gavs om nästa nummer av Brätte Bladet, nr 23. Ordföranden 

efterlyste en redaktör för tidningen. Tidningen kommer att få en enklare 

utformning och skickas ut både på papper genom posten och över e-post.  

 

 


