
2019 bilder och referat 
• 19 januari 2019 Släktforskningens dag 

• 20 februari 2019 Årsmöte; Arkivarie Fredrik Danielsson om Vänersborgs kommunarkiv 

• 20 mars 2019 Eva Wassén Eriksson, berättar om Faktorer som påverkade 
Amerikaemigrationen – ”Agenter, propaganda & motståndsrörelse 

• 15 april 2019 DNA-topsning och information – Anna-Lena Andersson 

• 17 april 2019 ”Poeten Karl Karlsson och släktgården Nol i Stuga i Anolfsbyn, Skållerud” – 
Gertrud Edsbagge och Ulf Claesson berättar 

• 25 maj 2019 UTFLYKT till släktgården ”Nol i Stuga” (se ovan) 

• 18 september 2019 Besök i nyrenoverade Trons kapell – Stellan Andersson visar 

• 12 oktober 2019 DNA-café och kurs för Maria Brolin för medlemmar som topsat sig 

• 16 oktober 2019 Anna-Lena Andersson berättar om ”Sommarro, ett semesterhem för 
utarbetade husmödrar” 

• 6 november 2019 ”Personer och personligheter i 1800-talets Vänersborg” – föredrag av 
Peter Johansson 

• 4 december 2019 Lucia från Musikskolan 

 

 
 

Släktforskningens dag 
Lördagen 19 januari 2019 kl. 11 - 14 

 
Årets tema var ”Fotografiet och Släktforskningen”, vilket lockade många besökare till 
Hörsalen och släktforskarrummet i Vänersborgs bibliotek. 
 

 
 

I Hörsalen hade våra medlemmar lagt äldre fotografier till beskådan. Det var foton 
både med och utan Vänersborgsanknytning. Bibliotekets personal hade också letat 
fram äldre litteratur om Vänersborg, i första hand böcker med många fotografier om 
hur Vänersborg såg ut förr. 



Flera av föreningens släktforskare gav släktforskarhjälp till både nya och mer vana 
släktforskare i släktforskarrummet. 
 
Intresset var stort och många satte sig ner runt böcker och foton för att diskutera 
och prata om gamla tider. Det blev en trevlig stund med mycket samtal och en kopp 
kaffe som Vänersborgs Släktforskare bjöd på. 
 

Referat: Lena M H 
 

 
Bo, Nancy och Eva diskuterar foton och förr i tiden. 

 

 
Stig Åke studerar Bibliotekets samling av böcker om ”Vänersborg förr”. 



 
 
 

 
Bibliotekets samling av böcker om ”Vänersborg förr”. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Medtagna fotografier av äldre datum. 

 
 
 

 



 
Rolf har precis avslutat hjälpen till en besökare. 

 
Inga (i mitten) är fullt upptagen med att visa hur man släktforskar. 



 
Siv och Marie lotsar besökaren i mitten och visar vilka program som finns  

att använda när man vill hitta sina äldre släktingar. 
 

 
Anna-Lena berättar om hur Arkiv Digital fungerar. 

 

 



 

Årsmöte onsdagen 20 februari 2019 
Arkivarie Fredrik Danielsson berättar om Vänersborgs kommunarkiv 

 
Årets årsmöte hölls i Bibliotekets hörsal. Drygt 30 medlemmar hade infunnit sig för 
att dels lyssna på dagens föredragshållare och dels delta i årsmötesförhandlingarna. 
 
Mötet inleddes med att dagens gäst Fredrik Danielsson hälsades välkommen av 
ordförande Gunnel Jende.  
 
Fredrik Danielsson är arkivarie i Vänersborgs kommun och informerade oss om vad 
en släktforskare kan förväntas finna i Vänersborgs kommuns arkiv. Han började med 
att kort förklara kommunens historia och hur kommunen vuxit genom 
sammanslagning med kringliggande socknar. 
 
Han tog därefter upp att det finns arkivförteckningar i Riksarkivet, Nationell 
Arkivdatabas, vilka nås genom adressen https://sok.riksarkivet.se/nad. 
 
Svensk Lokalhistorisk Databas SLHD finns på länken www.lokalhistoria.nu/. I arkivet 
finns i första hand material från kommunal verksamhet, som till exempel 
debiterings- och uppbördslängder från slutet av 1800-talet, barnavårdsnämnder, 
socialnämnder, byskolor m.m.  
 
Kontakt med Vänersborgs kommunarkiv kan man erhålla via e-post till 
arkiv@vanersborg.se. Fredrik Danielsson såg helst att vid frågor börjar man med en 
skriftlig kontakt, för att sedan gå över till en personlig kontakt, där man gemensamt 
kan lägga upp önskemål och möjligheter. 
 
Åhörarna gavs efteråt möjlighet att ställa frågor och därefter avtackades Fredrik 
Danielsson varmt av ordförande Gunnel Jende med blommor. 
 
Då kaffestunden var avklarad inleddes årsmötesförhandlingarna. Till ordförande för 
årsmötet valdes Maj-Britt Robertsson. Alla handlingar var väl förberedda och 
revisorerna var nöjda. Raskt kom man in på sedvanliga val, där samtliga poster 
fylldes genom omval. 
Information om kommande aktiviteter lämnades. Ett par aktiviteter nämndes 
särskilt. En var att föreningen kommer att delta i årets släktforskardagar i Borås.  Den 
andra var att den genomförda torpinventeringen på Onsjö är klar och presenteras nu 
på vår förenings hemsida www.venersborgsslektforskare.se. 
 
Som avslutning på dagen lottades både blommor och ett par böcker ut till dem som 
hade tur med sitt lottköp. 
 
Referat: Stig Åke Andersson 

https://sok.riksarkivet.se/nad
http://www.lokalhistoria.nu/
mailto:arkiv@vanersborg.se
http://www.venersborgsslektforskare.se/


 
Kommunarkivarie Fredrik Danielsson informerar om kommunens arkiv. 

 

 
                                                               Årsmötesförhandlingar leddes av Maj-Britt Robertsson. 

                                                             Stig Åke Andersson förde protokollet. 



 
Fredrik Danielsson avtackades av ordförande Gunnel Jende. 

 

 
Kaffekommittén fick ett varmt tack för sina insatser under året. 

Karin Bengtsson, Ulla Wahlström, Anita Svahn och Ing Marie Hedberg. 
 

 
 



Medlemsmöte onsdagen 20 mars 2019 
Eva Wassén Eriksson berättade om faktorer som påverkade Amerikaemigrationen 

–  ”Agenter, propaganda & motståndsrörelse” 
 

Vid Vänersborgs Släktforskares medlemsmöte var fil.mag. Eva Wassén Eriksson vår 
gäst i föreningen för att berätta om sin forskning gällande ”Agenter, propaganda och 
motståndsrörelse” under åren då utvandringen till USA var som intensivast.  
 
Totalt räknar man med att 1,5 miljoner svenskar utvandrade till Amerika under åren 
1850 – 1930. Under samma tid utvandrade 33 miljoner från Europa, huvudsakligen 
från Irland, Storbritannien, Norge och Sverige, men naturligtvis även från Europas 
övriga länder. 
De första resorna över Atlanten tog 3 månader. Varför reste man?  
 
Förutom fattigdom, skiftesreformen, missväxtåren 1867 – 1869 upplevde Sverige en 
kraftig befolkningsökning under 1800-talet. År 1800 hade Sverige en befolkning på 
2,4 miljoner och år 1900 var vi 5,1 miljoner. 
 
I mitten av 1800-talet blev det även tillåtet att utvandra, utan att deponera en större 
summa kontanter. Vidare hade kommande militärtjänst, avsaknad av rösträtt samt 
kyrkans makt en viss betydelse för beslutet at utvandra. 
 
Andra lämnade Sverige av äventyrslust för att se vad det nya landet kunde erbjuda. 
Berättelserna om de som hade lyckats att skapa sig ett bra liv i Amerika lockade fler 
att söka lyckan. Möjligheten att inmuta sin egen mark i obrukat land inbjöd till detta. 
 
Resan i sig var ganska kostsam, då det år 1880 i dagens penningvärde (2018) kostade 
drygt 6 000 kr för biljetten från Göteborg till New-York. 
Därtill kom kostnader för de övriga två stegen i resan då denna kan indelas i tre steg, 
kostnader vid utreseorten, överfarten och vid ankomsten till USA. 
Agenter fanns det i samtliga led och för dessa var vinstintresset en viktig faktor. Även 
ett 20-tal rederier fanns tillgängliga och konkurrens fanns knappast mellan dessa, då 
de samarbetade. 
 
Den svenska regeringen reagerade först 1904 på den kraftiga utreseströmmen, då en 
utredning tillsattes, som först 1913 lämnade ett förslag. Förslaget innefattade bl.a. 
att Sverige behövde bättre bostäder, bättre skolor och mer rösträtt för män. 
 
En nationalförening bildades mot emigration då många ansåg att arbetskraften 
behövdes i Sverige – ”Res icke till Amerika”. 
 
Av de 1,5 miljoner som emigrerade från Sverige kom 200 000 tillbaka. 
Föreläsningen var uppskattad och mottogs med stort intresse, då den på något vis 
berörde samtliga 37 åhörare.  



Eva Wassén Eriksson avtackades med en present av ordförande Gunnel Jende.  
Därefter följde kaffestund med allmän samvaro, innan lotteriets vinnare utsågs. 
 
Referat: Stig Åke Andersson, Lena M H 
 

 
Eva Wassén Eriksson är i full gång med sitt intressanta föredrag. 

 

 
 

Öppet Hus med DNA-topsning och information  
Måndagen 15 april 2019 kl. 16-18 

 
I samband med det sedvanliga Öppet hus där allmänheten erbjöds möjlighet att få 
hjälp med sin släktforskning kl. 14 – 18, hade vi denna gång även DNA-topsning på 
schemat mellan kl. 16 -18. För att ha tillräcklig mängd DNA-kit behövdes föranmälan, 
vilket meddelats i annonsen och i medlemstidningen. 
 
Anna-Lena Andersson ansvarade för hela arbetet med utdelning av DNA-kit och den 
information som behövdes för själva topsningen, betalningen och när resultaten av 
topsningen förväntas komma i mailboxen. 
 
I höst kommer en uppföljning med DNA-café då man kan få nybörjarinformation och 
hjälp med att tolka och hantera sina resultat. 
 
Referat: Lena M H 
 

 



 
Medlemsmöte onsdagen 17 april 2019 

”Poeten Karl Karlsson och släktgården Nol i Stuga i Anolfsbyn, Skållerud” 
Gertrud Edsbagge och Ulf Claesson 

 
 

 
Karl Karlssongården Nol i Stuga. 

Foto: Gunnel Jende 
 
 

 
Föredraget kan börja! På bilden ser vi Karl Karlsson på äldre dagar. 

Alla övriga foton: Birgitta Ekberg Söderström 
 
 

 



Karl Karlsson var poet, kyrkoskrivare och bonde. Han har gjort avtryck genom sin 
poesi och sitt liv, vilket resulterade i att Karl Karlssongårdens Vänförening bildades 
efter hans bortgång. 
 
Gertrud Edsbagge och Ulf Claesson från vänföreningen kom till Vänersborgs 
Släktforskare och berättade om Karl Karlsson, om hans liv och hans dikter och om 
den gamla släktgården där Karl Karlssons förfäder har bott och odlat marken sedan 
1500-talet. De vackra grå husen på gården för oss tillbaka till en svunnen tid. 
 
Karl Karlsson föddes 1921 på gården Nol i Stuga, Anolfsbyn i Skålleruds församling. 
Han var ett ensambarn med katten Putte som lekkamrat. På gården bodde 
föräldrarna, farmor och två fastrar som alla månade om Karl. Det var ett varmt 
religiöst hem. Han läste lite på Hermods och blev 1947 ”kyrkoskrivare” och skötte 
folkbokföringen samtidigt som han brukade gården. Han arbetade på gården med 
ålderdomliga redskap. 
Han blev med tiden en skicklig fotograf och anlitades av församlingar att på 
församlingsaftnar komma och visa foton och att läsa sina dikter. Karl var även en 
duktig botaniker och ornitolog. 
 

 
Gertrud Edsbagge läser här några finstämda dikter av Karl Karlsson och berättar om hans liv. 

Ulf Claesson kompletterade med bildmaterialet och böckerna. 
 
 



1963 gifte han sig med Birgit Karlberg som var ålderdomshemsföreståndarinna.  
Vid 61 års ålder debuterade han som poet och kom att skriva och ge ut fyra 
diktsamlingar. Flera av diktböckerna har illustrationer i akvarell av Lisbeth Claesson. 
Karl Karlsson medverkade i radioprogram och i TV med sin finstämda poesi. Flera av 
dikterna är tonsatta. Karl Karlsson gick bort 1999. 
 
SENU-förlaget utgav samma år antologien ”Av solguld en krans” med Karls dikter och 
2002 gav man också ut bildboken ”Allemans land” som innehåller ett urval av Karl 
Karlssons bästa naturbilder. 
 
Hans hustru Birgit donerade gården till Karl Karlssongårdens vänförening. Föreningen 
tar ansvar för bevarandet av gården och har visningar av gården, friluftsgudstjänster 
och andra arrangemang. T.ex. visades gården under Kulturarvsdagen den 8/9 2018. 
 

http://karlkarlssongarden.se/ 
 

Referat: Lena M H 

 

 
Kvällens gästföreläsare avtackades med blommor och varma applåder. 

http://karlkarlssongarden.se/


 
 

 
Släktforskarföreningens medlemmar samlas inför kvällens föredrag. 

 
 

 
Terminens avslutande medlemsmöte bjöd på intressant information om Släktgården i Anolfbyn. 

Senare i vår hoppas vi på strålande väder när vi beger oss till ”Nol i stuga” för sedvanlig majutflykt. 
 



 

 
Kvällen avslutades med kaffe och pratstund med bordsgrannarna. 

 

 
 
 

Utflykt till Släktgården ”Nol i Stuga”, Anolfsbyn, Skållerud 
 Lördagen 25 maj 2019 

 

Vänersborgs Släktforskare och Trollhättebygdens Släktforskare samlades för utflykt 
till Anolfsbyn. Med Gertrud Edsbagge och Ulf Claesson som guider besöktes ”Nol i 
stuga”.  
Kaffe med dopp avnjöts utomhus den vackra majdagen 
 
Beträffande Karl Karlsson se under karlkarlssongarden.se/garden nol-i-stuga eller   
”Karl Karlssongårdens vänförening” karlkarlssongarden.se/ 
 

 
 

 



 
Söndagen 19 maj 2019 – deltagande av Anders Svensson och Lennart Järpler  

i Vassända-Naglums Hembygdsförenings hembygdsdag 
 

Vassända-Naglums Hembygdsförening anordnade Sollidendag/Hembygdsdag på 
Torpet Solliden, Båberg. Vår förenings ansvariga för forskningen om Onsjötorpen – 
Anders Svensson och Lennart Järpler presenterade sitt arbete för besökande. 
Förstorade och inplastade foton och kartor var uppsatta för besökarna att studera. 
Lena Malmlöf Hummerhielm berättade om hur man nu på Vänersborgs 
Släktforskares hemsida kan läsa utdrag om Onsjötorpen. 
 
Lennart berättade om torpet Hermanstorpet (även kallat Tuten), vilket han själv har 
mött i sin egen släktforskning. Hermanstorpet fick stå som exempel på hur 
torpakterna är uppbyggda med befintliga kartor, foton på platsen för torpet och 
historiken. I torpakten redogörs även för alla torpfamiljer som bott på torpet. 
 
Anders presenterade Onsjö fideikommiss med dess byggnader, historia och 
berättade om ägarfamiljen Haij. Han berättade även om dagsverken och 
torpkontrakten och de förhållande som torparna levde under.  
 
Anders och Lennart var oerhört väl förberedda för sin presentation och det märktes 
också på intresset från de ca 30 åhörare som trängdes i den lilla ladan.  
Före och efter föredragen fortsatte utbytet och samtalen med enskilda besökare 
som ville ställa frågor och också bidra med egna erfarenheter av och berättelser om 
torpen. 
 
Referat: Lena M H 
 

 
 

 

Släktforskardagarna i Borås 24 – 25 augusti 2019 
 

Vi deltog med monter vid Släktforskardagarna i Borås tillsammans med Trollhättans, 
Melleruds (Släktforskare på Dal), Åmåls och Valbos (Färgelanda) släktforskar-
föreningar. Vi kallades oss SLÄKTFORSKARE I FYRBODAL.  I montern presenterade sig 
varje förening genom information, böcker, m.m. Varje förening hade ständigt en 
ansvarig medlem, som kunde svara på frågor och ett bildspel om våra föreningar 
visades kontinuerligt. Två datorer var bemannade för släktforskning. Från vår 
förening deltog Anna-Lena Andersson, Rolf Stenström, Eva Malmlöf Eriksson, Lena 
Malmlöf Hummerhielm, och Gunnel Jende. 
 
Släktforskar från hela landet besökte montrarna, utställningarna och lyssnade på de 
utmärkta föredragen av några av landets mest kunniga släktforskare.  



Fredagen den 23/8 hade Sveriges släktforskarförbund årsmöte. Vår förening 
representerades av ordförande Gunnel Jende. 
 

Referent: Gunnel Jende 
 

 
Släktforskare i Fyrbodals monter på Släktforskardagarna i Borås. 

 

 
Anna-Lena Andersson från vår förening informerar och delar ut material till besökare. 

 

 



Söndagen 8 september 2019 – deltagande av Anders Svensson 
i Vassända-Naglums Hembygdsförenings hembygdsdag 

 
Anders Svensson var inbjuden till Vassända-Naglums hembygdsförenings 
säsongsavslutning vid Sollidenstugan för att berätta mer om Onsjö torpinventering. 
 

 
Anders berättar om Onsjö fideikommiss för intresserade åhörare. 

 

Anders sammanfattade först i korthet arbetet med torpinventeringen inom Onsjö 
rote av de 26 stugplatserna som dokumenterats. Därefter berättade han från 1770 
när familjen Haij kom till Onsjö om Onsjö fideikommiss, dess byggnader och 
familjemedlemmar. Vi fick höra om Huvudbyggnaden som låg på samma plats som 
Golfrestaurangen ligger nu, om Stenhuset (även kallat Kyrkan) som nu är förklarat 
som kulturminnesmärke och om Gravkapellet från 1793.  
 

Förstorade och inplastade foton på kartor, byggnader och familjemedlemmar i 
ägarfamiljen Haij fanns att titta på. De ca 70 åhörarna lyssnade intensivt till det 
intressanta föredraget och Anders fick välförtjänta applåder och ett stort tack från 
hembygdsföreningens ordförande Kerstin Hillengard. 
 

Lena avslutade kort med att berätta om Vänersborgs Släktforskares hemsida där 
informationen om Onsjö torpinventering har en särskild rubrik. Material i form av 
broschyrer om Onsjötorpen och om Vänersborgs Släktforskare delades ut. 

 



Medlemsmöte onsdagen 18 september 2019 
Besök i nyrenoverade Trons kapell – Stellan Andersson 

 

En fin onsdagskväll träffades många av föreningens medlemmar för att besöka det 
nyrenoverade Trons Kapell. 
 

Stellan Andersson guidade oss med stolthet runt i lokalerna som hade fräschats upp i 
milda, fina färger. Även tekniska nyinstallationer hade gjorts för att anpassa lokalerna 
för tidens krav. 
 

Kvällen avslutades med kaffe och samtal och Stellan Andersson avtackades av 
ordförande Gunnel Jende. 
 

Referat: Lena M H 
 

 
Maud och Karin testar den höj- och sänkbara trappan i Trons kapell. 

 

 



Lördagen 12 oktober 2019 Vänerparkens skola 
DNA-café och kurs för Maria Brolin 

 
Maria Brolin, släktforskare med särskild inriktning på DNA-släktforskning, hade en 
workshop i ”Att tolka DNA-resultatet Family Finder och komma vidare”.  
 
Medlemmar som gjort DNA-topsning och fått svar på detta samlades för kurs och 
genomgång under ledning av Maria. Både grunderna i att tyda sina DNA-resultat och 
mer avancerade kunskaper förmedlades.  
 
Var och en hade med sig bärbar dator och kunde samtidigt följa med, titta på våra 
resultat och visa varandra. Diskussionerna och utbytet var givande. 
 
Föreningen hade ordnat kaffe/the och smörgås till självkostnadspris.  
 

Referat: Lena M H 
 

 
 
 

Medlemsmöte onsdagen 16 oktober 2019 
”Sommarro, ett semesterhem för utarbetade husmödrar ”– Anna-Lena Andersson 

 

Vår styrelsemedlem Anna-Lena Andersson höll föredrag om Sommarro – 
semesterhemmet i Prässebo för arbetarkvinnor i Älvsborgs Län. 
 

 
Anna-Lena i berättartagen om semesterhemmet i Prässebo. 

 
Tidigare som släktforskare fick Anna-Lena ta emot tre lådor med material från 
Hedvig Smedberg, Uddevalla (f. 1904) som handlade om Sommarro. 



Sommarro startade med att ett hus i Prässebo f.d. hem för tbc-sjuka, inköptes 1933 
och renoverades och stod klart 1937, då det invigdes. Huset hade 10 rum och kök. 
Som personal fanns en föreståndarinna, en kokerska och biträden. Gästerna kunde 
bo där 1-4 veckor och man betalade en dagavgift på 2-8 kr/dag. Ibland betalads hela 
eller delar av avgiften av Godtemplarorden eller av Socialdemokraterna. 
 
Gästerna möttes vid tåget av personal med cykelkärra för att frakta bagaget. Runt 
Sommarro fanns en liten skog, en sjö och stigar för promenader. 
 
1938 var det 81 gäster under sommaren, varav 11 var friplatser. Många kvinnor 
återkom år efter år. En kvinna från Vänersborg var på Sommarro 21 år i rad! 
Ett annex byggdes 1941 och även andra semesterhem byggdes t.ex. i Fröskog och i 
Fengersfors i slutet på 40-talet. 
 
1976 såldes Sommarro till Lilla Edets kommun och nu har Hembygdsföreningen tagit 
över ansvaret för huset. 
 

Referat: Lena M H 

 
Uttröttade husmödrars olika åkommor som gjorde en semestervecka välbehövlig. 

 

 



Medlemsmöte onsdagen 6 november 2019 
”Personer och personligheter i 1800-talets Vänersborg” – Peter Johansson 

 

Historiker och chef för Vänersborgs museum Peter Johansson berättade om 
”Personer och personligheter i 1800-talets Vänersborg”.  
 
Som bortre tidsgräns för sin berättelse hade han valt den stora stadsbranden 1834. 
Han berättade om några av de personer som på olika sätt haft betydelse för stadens 
återuppbyggnad och för den enorma utveckling som staden genomgick under en tid 
på 1800-talet. 
 
Några av de personer som nämndes var fängelsedirektör Timén och apotekare, 
murarmästare och landshövding Sandelhielm. Dessutom nämndes stadsläkaren 
Kuylenstiernas stora insats i samband med stadens sista koleraepidemi. 
Peter Johansson kryddade sin berättelse med foton på dem han berättade om. 
 
Även bodbiträdet Birger Sjöberg och hans mor Anna Sjöberg och hennes 
manufakturaffär fick vi höra om under kvällens föredrag. Ett intressant föredrag där 
mycket mer finns att berätta om de personer och personligheter i Vänersborg som vi 
fick ta del av under kvällen. 
 
Ordförande Gunnel Jende tackade kvällens gäst med att överlämna en blombukett. 
Kaffe och dragning på lotteriet avslutade kvällen.   
 

Referat: Stig Åke Andersson 
 

 
Mycket glädjande var det stora antalet medlemmar som fyllt lokalen till sista plats. 

 

 



Medlemsmöte onsdagen 4 december 2019 
Lucia och tärnor från Musikskolan 

Traditionsenligt firades Lucia i föreningen i början av december. Ett 30-tal 
medlemmar hade trotsat mörkret och begett sig till hörsalen i biblioteket. 
Som vanligt möttes vi av en välordnad lokal anpassad för dagens festlighet. 
 
Ett stilla sorl hördes i lokalen från gästerna innan Lucians ankomst. Som sig bör 
tågade Lucia med tärnor in medan de sjöng Sankta Luciasången. Ytterligare ett tiotal 
sångnummer framfördes innan de åter tågade ut.  
 
Lucia med tärnor, som bestod av elever från Musikskolan, avtackades av ordförande 
Gunnel Jende med en ros till var och en, medan ledaren Carina Alfredsson fick en 
bukett rosor. Gunnel konstaterade att årets Lucia-framträdande var av allra högsta 
kvalité.  
 
Ordföranden lämnade en kort information om delar av nästa års program innan 
dagens luciakaffe serverades. Kvällen avslutades med att Gunnel Jende önskade oss 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År.  
 
Hon framförde ett tack till styrelse och kaffekommitté för det arbete dessa lagt ner 
under året. Hon tackade även alla de medlemmar som varit närvarande under årets 
sammankomster. 
 
Referat: Stig Åke Andersson 
 

 
Vackert Luciaframträdande inför uppskattande åhörare. 

 



 
Gunnel Jende avtackar Lucia och tärnor och deras ledare Carina Alfredsson. 

 

 


