Släktforskarkollo
Ragunda hembygdsgård, Hammarstrand
8-11 augusti 2019
Vad är släktforskarkollo?
I fyra dagar ger vi dig tid till att forska i din släkt. Du jobbar med det du håller på med,
äter och umgås med likasinnade, gör utflykter till kulturhistoriskt intressanta platser i
bygden, får föreläsningar och olika inspirationer. Det är ett kollo som passar alla som är
intresserade oavsett om du är nybörjare eller erfaren forskare.
Oavsett om du har anor i Ragundabygden eller inte kommer du att få inspiration. Har du
dina anor från bygden har vi ambitionen att hjälpa dig besöka gårdar, platser, gravar
som kan vara speciellt intressanta för dig. Men vi kommer också att besöka platser som
har ett mer allmänt historiskt intresse för alla. DNA-forskning intresserar fler och fler.
Vi deltar på DIS.MITTs dna-träff som är i Hammarstrand och diskuterar vidare under kollot vad vi lärt oss av den.
Basen för kollot är Ragunda hembygdsgård. Där åter vi tillsammans frukost, lunch och
middag och kaffepauser däremellan. Utflykterna är inom några mil från hembygdsgården. Logi ordnar var och en, hos vänner och släkt, på vandrarhem, camping eller
hotell. Möjlighet att ställa husvagn eller husbil finns.

Vad kostar det och var anmäler jag mig?
Släktforskarkollo kostar 1700 kr. Då ingår frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag från 8 augusti förmiddagskaffe till 11 augusti eftermiddagskaffe,
utflykter med guidningar, programpunkter och en miljö att släktforska i tillsammans
med andra. Övernattning tillkommer och ordnas av deltagarna själva..
Anmälan senast 8 juli till info@ragundahembygd.se Ange
•

att det gäller Släktforskarkollo 2019,

•

vad du heter, e-post och mobilnummer och om det finns särskild info om kost

•

om du behöver hjälp med tips om boende,

•

om det är något speciellt kring släktforskning du vill att kollot fördjupar oss i

•

om det är någon speciell plats du själv vill besöka och behöver hjälp att hitta.

