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Ordförande har ordet

Hej på er, nu är det dags för ett nytt 
nummer av vår tidning som nu mer 
bara kommer ut som PDF-tidning. 
Några hörde av sig vid utgivningen 
av förra numret, de kunde inte följa 
länkarna som jag skickade med i 
info brevet. Detta berodde på att vi 
precis i samma veva påbörjade byte 
av webbhotell för hemsidan. Vi ska 
även byta domännamn. När det är 
helt klart så får ni information via 
mejl. 

Styrelsen har i vår lokal, haft en 
planeringsdag där vi har planerat 

vårens aktiviteter. Mer om detta på 
annat ställe i tidningen. Känns tryggt 
att redan veta vad man ska göra 
under våren.

Nu i skrivande stund (slutet av 
oktober) har vi avverkat en hel del 
aktiviteter, släktforskardagar i Borås, 
emigrantinfo. Vi har varit närvarande 
på Borås bibliotek, anbytarträff på 
Henån, tre stycken från DIS-Väst 
åkte till Släktforskningens dag i Oslo. 
Några var närvarande på Stena-Line 
på Danmarksresan. Temakväll och 
öppet för egen forskning i lokalen, så 
det är fullt upp med aktiviteter för er 
medlemmar att deltaga i.

Känns lite tidigt att i oktober men det 
blir nog lagom när ni läser detta att 
önska er en GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR med nya aktiviteter där jag 
hoppas att vi träffas.

Ylva

Olycksfallsförsäkring
Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar 
vid besök i våra lokaler och på våra andra aktiviteter.

Hälsningar Styrelsen för DIS-Väst

Du har väl skickat in ditt 
material till Disbyt?
Sök bland totalt 39 miljoner poster inlagda av 7000 medlemmar. 
Kanske att just din DNA-matchning har lagt in ett träd i Disbyt så att 
du kan koppla matchningen och kanske få blå eller röda markeringar 
beroende på om matchningen är på din far eller mors sida. Skickar 
du in ett bidrag till Disbyt med fler än 1000 personer så har du 
möjlighet att se en klickbar antavla. 
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Ibland gör inte tekniken som man 
vill, det gäller inte enbart Dis-Väst 
hemsida som vi inte har haft möj-
lighet att arbeta med som vi önskat, 
byte av webbhotell, diverse uppda-
teringar som krånglade osv. Utan 
fungerande Wifi på jobbet blir man 
bunden till en sladd i väggen, vilket 
inte är helt optimalt. Att parkoppla 
Ipaden via telefonen rekommende-
ras inte om man inte vill göra av med 
all surfpott, undrar förresten varför 
de har ett sådant abonnemang? 

Men nu så har vi till och med en fung-
erande kalender på hemsidan där de 
kommande aktiviteterna kommer att 
synas. Där skulle nu kunna ha sett att 
några av oss i DIS-Väst hälsade på i 
Oslo under deras släktforskardag, 
trevligt hade de, av bilderna på fram-
sidan att döma.

Utöver webbsidetrassel så har jag 
ägnat mig åt att förstå något av det 
ryska språket som en del i en utbild-
ning på distans som jag går. En riktig 
utmaning men en intressant sådan. 

Sedan har vi ju Föreningen DIS en 
distansutbildning i Disgen som flera 
av våra medlemmar har gått under 
sensommaren och hösten. Vill du 
fördjupa dina kunskaper i Disgen 
2019 hemifrån så kan du antingen 
köpa kursboken utan att gå kursen, 
eller så går du kursen och får hand-
ledning och hjälp under tiden. 

En fysisk kurs har jag hört önskemål 
om och funderar på om det skulle 
vara möjligt att ha den under två 
lördagar som en intensivkurs. Hör 

gärna av er om så önskas. Efter års-
skiftet drar aktiviteterna igång igen. 

Släktforskningens dag infaller i janu-
ari men på grund av svårigheter att 
hitta en lämplig lokal så kommer den 
för Göteborgs del att infalla i den 15 
och 16 februari. Platsen är Göteborgs 
Stadsbibliotek på Götaplatsen. Årets 
tema är Officerare och soldater- de-
ras liv och boställen. Med tanke på 
den aktivitet som funnits kring Göte-
borg ända sedan staden grundes 1621 
så kan det bli spännande att se och 
höra kring detta. Inte bara här i Gö-
teborg utan även på de andra ställen 
i landet där släktforskningens dag 
arrangeras. Jag har varit och kikat på 
Oscar II:s fort som är beläget vid el-
ler på Käringberget, eller i skall man 
kanske säga, eftersom det knappt 
syns någonting ovanför marken. Nu 
regnar det visst in där så hoppas de 
kan laga taket så att de kan ta emot 
fler besökare i framtiden. Det var en 
riktigt intressant upplevelse. 

Regnar har det gjort i hela november 
känns det som, ett dystert resultat 
för antalet soltimmar vars definition 
enligt SMHI är: ” Solskenstid = den 
tid då den direkta solstrålningen är 
större än 120 W/m²”. Solskensti-
den mäts oftast i timmar, men det 
kan inte ha varit många timmar att 
tala om. Tack och lov så vänder det 
inom ett par veckor, åtminstone så 
finns det då en reell möjlighet till fler 
timmar genom att dagarna blir lite 
längre. Hur katten klarar de sig uppe 
norr om polcirkeln? Dags att plocka 
fram adventsljusstakarna och se till 
att det blir lite ljusare inomhus i alla 
fall.  Idag var det konstigt nog sol och 
det fick bli en promenad i trädgårds-
föreningen istället för att trängas 
med alla andra under black weekend 
eller vad det nu döpt shoppingfeno-
menet till. 

Välkommen  
att teckna dig för 
vårt nyhetsbrev 

via hem sidan eller 
vårt kansli!

Som medlem  
i Hallands 

Släktforskar förening 
har du fri tillgång till 
vår Medlems portal 

med drygt en miljon  
halländska släkt- 

uppgifter. 

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se 
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Hårginst är Hallands landskapsblomma
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På Bokmässan i september i år var 
mottot bl.a. jämlikhet och demo-
krati. Vad passade då inte bättre än 
att lyfta fram Göteborg Västra Göta-
lands egen ”first lady” bland de för-
sta fem kvinnorna i Sveriges riksdag 
1921! Nu är ju inte ”first lady” den 
bästa beskrivningen på Nelly Maria 
Nilsdotter Thüring, som kom från 
fattiga förhållanden i Skåne. Hon 
föddes 1875 i byn Mala i Vankiva 
församling som ligger i norra Skåne. 
Hon blev den sista av 9 syskon, och 
föddes av en mor som blev änka 2 
månader, innan födelsen av Nelly.

Inte de bästa oddsen! Tidigt började 
hon arbeta, och kunde troligen, med 
ekonomisk hjälp av sina syskon gå 
en utbildning i bokhållning. Tillfäl-
ligheter gjorde sedan att hon fick ar-
bete som fotografassistent, och detta 
medförde att hon sedan kunde för-
sörja sig som fotograf i eget företag i 
Lund, Göteborg och Stockholm. Det 
var ett att få yrken kvinnor kunde 

arbeta självständigt i när 1900-talet 
var ungt. 

Nelly Thüring hade ett starkt soci-
alt engagemang på många fronter, 
och just hennes möjlighet att kunna 
försörja sig själv blev plattformen för 
hennes rösträttsarbete, hennes poli-
tiska arbete inom socialdemokratin i 
kommunfullmäktige i Göteborg och 
som en av den fem första kvinnorna i 
riksdagen! Men detta kom inte av sig 
själv! Tack vare självstudier, efter 6 
år i skolan, en stor talang att kunna 
tala inför folk och ett enormt arbete 
med att bli tongivande i olika ideella 
och politiska sammanhang uppnåd-
de hon att bli vald till riksdagsleda-
mot i andra kammaren januari 1922. 
Vilken prestation!
 
Innan dess blev hon alltså invald 
som första i kvinna i Gbg:s fullmäk-
tige 15/12 1916, tack vare att hon 

kunde uppvisa en inkomst från sin 
fotografateljé (valbarheten berodde 
på ekonomisk ställning).

Vårt intresse för Nelly Thüring bör-
jade 2017 med Göteborgs landsarkiv 
bjöd in medborgarforskare/släkt-
forskare till några forskningstillfäl-
len, för att kunna skapa en utställning 
om Brödupproret. I polisrapporterna 
förekom hon efter att ha kunnat av-
styra ett olagligt demonstrationståg 
med ett par hundra kvinnor den 7/5-
1917. Problemet var att hennes in-
tentioner tolkades i pressen att hon 
uppviglat kvinnorna istället. Även 
om detta dagen efter dementerades 
(på en undanskymd plats), kunde 
aldrig Nelly acceptera dessa ankla-
gelser och det kom att förfölja henne 
hela livet.

Det är inte svårt att undra varför hon 
inte är mer känd i Göteborg. Inte 

Nelly Thüring (1875- 1972) - 
en av de första fem

Nelly Maria Thüring

Nelly Thüring (1875- 1972) - en av de första fem  
Av Aina Wallström 

 

Nelly Maria Thüring 

På Bokmässan i september i år var mottot bl.a. jämlikhet och demokrati. Vad passade då inte 
bättre än att lyfta fram Göteborg Västra Götalands egen ”first lady” bland de första fem 
kvinnorna i Sveriges riksdag 1921! Nu är ju inte ”first lady” den bästa beskrivningen på Nelly 
Maria Nilsdotter Thüring, som kom från fattiga förhållanden i Skåne. Hon föddes 1875 i byn 
Mala i Vankiva församling som ligger i norra Skåne. Hon blev den sista av 9 syskon, och 
föddes av en mor som blev änka 2 månader, innan födelsen av Nelly. 

 

Aina Wallström och Kerstin Wennerström presenterar Nelly Thüring på årets Bokmässa i 
Riksarkivets monter. Foto Karl-Magnus Johansson

Nelly Thüring (1875- 1972) - en av de första fem  
Av Aina Wallström 

 

Nelly Maria Thüring 

På Bokmässan i september i år var mottot bl.a. jämlikhet och demokrati. Vad passade då inte 
bättre än att lyfta fram Göteborg Västra Götalands egen ”first lady” bland de första fem 
kvinnorna i Sveriges riksdag 1921! Nu är ju inte ”first lady” den bästa beskrivningen på Nelly 
Maria Nilsdotter Thüring, som kom från fattiga förhållanden i Skåne. Hon föddes 1875 i byn 
Mala i Vankiva församling som ligger i norra Skåne. Hon blev den sista av 9 syskon, och 
föddes av en mor som blev änka 2 månader, innan födelsen av Nelly. 
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Morgonbris (1917:2, s. 5)                                 Trappan som leder ner till  Korsvägen. Foto Aina Wallström 

Innan dess blev hon alltså invald som första i kvinna i Gbg:s fullmäktige 15/12 1916, tack 
vare att hon kunde uppvisa en inkomst från sin fotografateljé (valbarheten berodde på 
ekonomisk ställning). 

Vårt intresse för Nelly Thüring började 2017 med Göteborgs landsarkiv bjöd in 
medborgarforskare/släktforskare till några forskningstillfällen, för att kunna skapa en 
utställning om Brödupproret. I polisrapporterna förekom hon efter att ha kunnat avstyra ett 
olagligt demonstrationståg med ett par hundra kvinnor den 7/5-1917. Problemet var att hennes 
intentioner tolkades i pressen att hon uppviglat kvinnorna istället. Även om detta dagen efter 
dementerades (på en undanskymd plats), kunde aldrig Nelly acceptera dessa anklagelser och 
det kom att förfölja henne hela livet. 

mer känd i Göteborgs 1900-tals his-
toria och i offentliga rum, förutom en 
liten trappa till Korsvägen? 
Nu kommer dock det rådas bot på 
detta. Fil.dr och historikern Malin 
Arvidsson vid Lunds universitet, hål-
ler på att sammanställa en bok om 
Nelly Thüring.
Läs mer om Nelly: Malin Arvidsson, 
”Nelly Thüring: rösträttskämpe och fo-
tograf”, artikel på Demokrati100.se, 
www.demokrati100.se/nelly-thuring-

rostrattskampe-och-fotograf/ (häm-
tad 2019-11-05).

Vi efterlyser även fotografier tagna 
i N. Thürings ateljé: Titta i gamla 
album om du kan hitta fotografier 
märkta med N. Thüring, företrädes-
vis visitkorts- och kabinettsfotogra-
fier.

Se exempel till höger. Dessa har vi 
hittat på Rötters Porträttfynd, www.

rotter.se/faktabanken/portrattfynd . 
Det första är taget i ateljén i Lund, de 
tre övriga i Göteborg. 
Vi blir tacksamma om du hör av dig 
till aina@wennewall.se om du hittar 
fler bilder från Nellys fotografateljé 
i dina album! Eller varför inte vilka 
personerna är på dessa bilder, om du 
känner igen dem: Tack på förhand!

Av Aina Wallström

Morgonbris (1917:2, s. 5) 
	  

Morgonbris (1917:2, s. 5)                                 Trappan som leder ner till  Korsvägen. Foto Aina Wallström 

Innan dess blev hon alltså invald som första i kvinna i Gbg:s fullmäktige 15/12 1916, tack 
vare att hon kunde uppvisa en inkomst från sin fotografateljé (valbarheten berodde på 
ekonomisk ställning). 

Vårt intresse för Nelly Thüring började 2017 med Göteborgs landsarkiv bjöd in 
medborgarforskare/släktforskare till några forskningstillfällen, för att kunna skapa en 
utställning om Brödupproret. I polisrapporterna förekom hon efter att ha kunnat avstyra ett 
olagligt demonstrationståg med ett par hundra kvinnor den 7/5-1917. Problemet var att hennes 
intentioner tolkades i pressen att hon uppviglat kvinnorna istället. Även om detta dagen efter 
dementerades (på en undanskymd plats), kunde aldrig Nelly acceptera dessa anklagelser och 
det kom att förfölja henne hela livet. 

Trappan som leder ner till  Korsvägen. Foto Aina Wallström
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Det är inte svårt att undra varför hon inte är mer känd i Göteborg. Inte mer känd i Göteborgs 
1900-tals historia och i offentliga rum, förutom en liten trappa till Korsvägen?  

Nu kommer dock det rådas bot på detta. Fil.dr och historikern Malin Arvidsson vid Lunds 
universitet, håller på att sammanställa en bok om Nelly Thüring. 

Läs mer om Nelly: Malin Arvidsson, ”Nelly Thüring: rösträttskämpe och fotograf”, artikel på 
Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/nelly-thuring-rostrattskampe-och-fotograf/ (hämtad 
2019-11-05). 

Vi efterlyser även fotografier tagna i N. Thürings ateljé: Titta i gamla album om du kan hitta 
fotografier märkta med N. Thüring, företrädesvis visitkorts- och kabinettsfotografier. 

 Se exempel nedan. Dessa har vi hittat på Rötters Porträttfynd, www.rotter.se/faktabanken/
portrattfynd . Det första är taget i ateljén i Lund, de tre övriga i Göteborg.  

Vi blir tacksamma om du hör av dig till aina@wennewall.se om du hittar fler bilder från 
Nellys fotografateljé i dina album! Eller varför inte vilka personerna är på dessa bilder, om du 
känner igen dem: Tack på förhand! 
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Frågorna ”Vad är en bra DNA-
match” och ”Hur ska jag börja tolka 
mitt DNA-resultat” är två av de van-
ligaste frågorna jag får när jag är ute 
och föreläser och håller workshops 
om DNA-släktforskning. Det är 
många som tror att om man bara får 
sitt DNA-resultat så kommer allt att 
lösa sig och alla frågor få svar. Men 
så enkelt är det inte. Tyvärr är det 
ganska vanligt att man kan känna sig 
besviken när man får sitt DNA-resul-
tat och inte förstår det eller de termer 
och siffror som anges. Därför tänker 
jag idag att ge dig som är nybörjare 
fem snabba tips på hur du kan börja 
att jobba med dina DNA-träffar.

1. Börja överst på din träfflista. Fö-
retagen listar träfflistan så att de 
träffar som beräknas vara närmast 
släkt med dig hamnar högst upp. 

2. Kolla Relationship Range (Family 
Tree DNA) eller uppskattat släkt-
skap (MyHeritage). 2nd-3rd Cou-
sin eller Syssling-Brylling är en 
bra träff att börja med om du inte 
har turen att ha testade kusiner. 
2nd Cousin är vad vi i Sverige kall-
lar tremänning eller syssling. 1st 
Cousin är en vanlig svensk kusin. 

3. Longest Block/Största segment 
ger ofta en bättre indikation på 
hur nära släktskapet är än den to-
tala mängden DNA. Fokusera på 
träffar där Longest Block/Störs-
ta segment är 15 cM eller mer. 

4. Kolla In Commom With/Gemen-
samma matchningar för att se 
vilka personer du och din träff-
person delar. Det innebär inte au-
tomatiskt att ni är inbördes släkt 
men det kan vara en hypotes att 
arbeta med.

5. Om du har ett släktnamn så kan 
du söka på det namnet i din träff-
lista. I mitt fall söker jag ofta på 
släktnamnet Brolin.

Jag hoppas att det här kan hjälpa dig 
som är nybörjare att komma igång 
med att tyda ditt DNA-resultat. Här 
ser du en bild på hur en träffperson 
presenteras hos Family Tree DNA 
och några förklaringar på termer och 
symboler.

Lycka till!

Maria Brolin
www.generanor.se

Vad är en bra DNA-match?
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I början av oktober anordnade 
GRS med medverkan av DIS-Väst 
en mycket uppskattad dagstur till 
Fredrikshamn med Stena Line. Da-
gen var fylld med kloka frågor från 
medlemmar och andra, föreläs-
ningar om att skriva släktböcker, o, 
DNA och mycket mer. Vädret var 
på sin bästa och soligaste sida, och 
alla hade trevligt. Detta gav återigen 
mersmak, och vi hoppas detta kan 
arrangeras nästa år igen.”

Martin Johnsson
Foto: Martin Johnsson

Red anm. 
Nästa resa till Fredrikshamn blir den 
19 mars 2020 med intressanta fö-
reläsningar och en workshop kring 
hur man kan arbeta med bilder i sin 
släktforskning. Anmälan via GRS 
hemsida 
www.genealogigbg.se från och med 
den 15 januari 2020

Släktforskning ombord
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Denna dag när många av landets 
arkiv håller öppet var det Region-
arkivet i Göteborg som var målet. 
Förutom intressanta föreläsningar 
så är det möjligt att gå en guidad 
rundvandring bland allt spännande 
material som finns där.  Skolbetyg 
och vaccinationsuppgifter hör till 
de vanligaste frågorna som arkivet 
får från medborgarna det är ungefär 
10.500 förfrågningar per år som de 
har att ta fram information från un-
derjorden om.  Skolbetygen har jag 
koll på, men vaccinationerna är det 
knepigare med fast då blir det att ta 
kontakt med Regionarkivet i Stock-
holm.  Arkiven har så mycket intres-
sant information enligt uppgifter på 
hemsidan finns 12 mil handlingar 
i Göteborg och Vänersborg och 13 
terabyte elektroniska handlingar 
sparade. Ändå så sker det en viss 
gallring av material, men det är en 
hiskelig massa dokument som finns. 
De skall förvaras enligt konstens alla 
regler och skyddas mot fukt och di-
verse skadedjur som tycker om att 
äta papper. I direkt anslutning till re-
gionarkivet byggs Västlänken vilket 

gör att det sprängs i tunnlar, undrar 
vad det elektroniska materialet som 
sparas tycker om det? 

Anna-Lena Andersson från Vargön 
utanför Vänersborg var en av de som 
talade på Arkivens dag. Anna -Lena 
berättade om Sommarro, ett semes-
terhem i Prässebo i Lilla Edet.  

Orten hade förut ett alldeles utmärkt 
läge då tågen stannade där, men idag 
susar de förbi. Underlaget till be-
rättelsen om Sommarro var tre ba-
nankartonger med information som 
Anna-Lena fick i sin ägo en sommar 
för ett antal år sedan.  Sommarro 
byggdes 1911 av en advokat Nilsson 
ifrån Trollhättan, därefter användes 
det bland annat som konvalescent-
hem för TBC-sjuka innan det såldes 
till det Socialdemokratiska Kvinno-
förbundet i Trollhättan som såg till 
att iordningställa huset så att utar-
betade husmödrar kunde komma dit 
och vila upp sig. Sommarro var öppet 
mellan maj och september och sköt-
tes av en föreståndarinna, kokerska 
och två biträden till en början.  För 

att få in pengar till verksamheten så 
såldes bland annat ”pins” i form av 
”Mors Blomma” som var en svensk 
välgörenhetsorganisation som star-
tade 1941. Föreståndare för Som-
marro var Hedvig Smedberg, verk-
sam inom nykterhetsrörelsen och ar-
betarrörelsen i Uddevalla.  Många av 
kvinnorna som bodde på Sommarro 
under ett par veckor under flera 
somrar under den tid verksamheten 
var igång. 

Mycket intressant att höra om de hus 
som iordningställdes runt om i lan-
det för att utarbetade kvinnor skulle 
kunna få lite ledigt.  Då Sommarro 
verkade var många män inkallade 
och kvinnorna fick ta hand om hela 
arbetsbördan hemma.  Symptomen 
som räknades upp hade stora likhe-
ter med vad vi i dag kallar utbränd-
het. I början på 1950-talet avveckla-
des verksamheten men huset finns 
kvar och används som vandrarhem. 

     
Christina Claeson

Arkivens dag 2019

Bli medlem i DIS-Väst?
Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år, 45 kronor per år för familjemedlemmar och 
förutsätter att man även är medlem i riksföreningen, DIS.

Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem

Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett eget
medlemsnummer och inloggningsmöjlighet till Disbyt. 
Önskas familjemedlemskap så måste ni ta kontakt med Föreningen DIS i Linköping på 
telefon 013-14 90 43 måndag-torsdag mellan klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00
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Den 7 september hade DIS-Väst nöjet 
att få lyssna på Anna-Lena Hultman 
som berättade om hur man kan hitta 
information om de som utvandrade 
till USA. Mycket av materialet finns 
digitalt, en del är abonnemang, an-
nat som Familysearch är kostnads-
fritt mot att du behöver registrera 
ett konto. Vad många som letar efter 
emigranter tycker är knepigt är att 
det är svårt att hitta , USA har, som 
bekant inga husförhörslängder utan 
i första hand får man hålla till godo 
med folkräkningarna. Det är allt bra 
synd att folkräkningen från 1890 inte 
finns, den brann upp. Har man tur 
kan emigranten finnas med i SAKA, 
de Svensk-Amerikanska Kyrko Ar-
kiven, de finns sökbara på Ancestry 
och påminner till stor del om hur 
de svenska husförhörslängderna är 
utformade. Alla emigranter är dock 
inte med i dessa, framförallt finns 
här information om de som flyttade 
tidigt till USA. 

Ett bra tips är att leta i olika tid-
ningsdatabaser i USA, obituaries kan 
många gånger ge mycket informa-
tion och ger ibland information om 

anhöriga till den avlidne som kan 
vara svåra att hitta annars. 

Anna-Lena Hultman har tillsam-
mans med Ted Rosvall tagit fram en 
ny upplaga av Emigrantforskning 
som utförligt presenterar hur man 
kan leta i olika arkiv. Det är lätt att 
glömma att alla som uppgav att de 
skulle flytta till USA aldrig kom iväg. 
De kanske blev av med alla bespa-
ringar på Sillgatan i Göteborg innan 
de ens hade klivit på båten som skul-
le föra dem, först till England och se-
dan över Atlanten. En del stannade i 
England. 

Sedan var det inte bara till USA som 
man valde att åka, Canada var van-
ligt, många åkte och arbetade såväl 
i Danmark och i Tyskland där det 

finns andra utmaningar när det gäl-
ler att leta efter släktingarna. 

Foto Christina Claeson

Emigrantforskning med 
Anna-Lena Hultman
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MIN SLÄKT FADDER
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Maila eller ring!



Avsändare:
DIS-Väst
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126
426 56 Västra Frölunda

Vårens aktiviteter
Egen forskning 10.00-14.00
23 januari, 2020
Lokalen på Gamla Torget 43, 
Mölndal

Släktforskningens dag
18 januari, 2020
Runt om i hela landet. 
DIS-Väst kommer vara på 
Bohusläns Museum

Temakväll Gedcom 
18.00-20.00
30 januari, 2020
Lokalen på Gamla Torget 43, 
Mölndal
Anmälan via anmalan@dis-vast.o.se  

Egen forskning 12.00-16.00
4 februari, 2020
Lokalen på Gamla Torget 43, 
Mölndal

Släktforskningens dag(ar)
15 och 16 februari, 2020
Stadsbiblioteket Göteborg

Årsmöte DIS-Väst
22 februari, 2020
Lokal ej klart
Föredrag om kartfunktionen i 
Disgen av Lena Ringbrant

Temakväll 12.00-16.00
25 februari, 2020
Lokalen på Gamla Torget 43, 
Mölndal
Anmälan via anmalan@dis-vast.o.se  


