Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001.
Föreningen har cirka 400 medlemmar. Föreningen har som mål att främja
släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med kommunerna
Köping, Arboga och Kungsör. Med historieforskning menar vi historien
kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser
som vi är intresserade av. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
Föreningens program omfattar månadsvisa föreningsmöten med föredrag,
månadsvisa möten med släktforskarhjälp, utflykter och studiecirklar i ämnen
som efterfrågas.
Föreningslokalen finns hos Studieförbundet Vuxenskolan i Köping med
ingång från Trädgårdsgatan 14 A. Där finns ett antal släktforskardatorer
som innehåller mycket av det en släktforskare kan önska sig i form av
register, arkiv samt abonnemang hos ArkivDigital och Ancestry. Där finns
också ett bibliotek med böcker och andra föreningars släktforskartidningar.
I Arboga och Kungsör träffas vi regelbundet på biblioteken. De har egna
släktforskarrum med ett antal register och licenser i sina släktforskardatorer.
Vid våra månadsvisa ”Släktforskarhjälp” kompletteras dessa med
föreningens bärbara släktforskardatorer.
Vi ger också service till våra medlemmar genom samordnade inköp av
litteratur, CD– och DVD-skivor/USB mm till medlemspris från
Rötterbokhandeln hos Släktforskarförbundet.

Studiecirklar
Scheelestatyn

Engelbrektstatyn

Thor Modéenstatyn

E-post: genealogi@vmsf.se
Webb: vmsf.se
Facebook: www.facebook.com/vmsforskare
Instagram: slaktforskarforeningen_vms
Föreningslokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturen
Trädgårdsgatan 14 A, Köping

VMS erbjuder studiecirklar för medlemmar och nybörjare där
”Släktforskning för nybörjare” och släktforskningsprogrammet ”MinSläkt”
ger en bra start. Efterfrågan styr vilka fördjupningscirklar som kan erbjudas.
Fortsättning på nybörjarcirkeln, släktforskningsprogrammen Disgen och
Genney, torp- och gårdsforskning är exempel som förekommer.
VMS erbjuder även månadsvisa tematräffar med teman som berättar- och
skrivarträffar, vi diskuterar DNA, gårdsforskning och soldatforskning.
Anmälan till studiecirklar kan göras via webben vmsf.se under fliken
”Utbildning” eller till utbildnings-samordnaren, e-postadress
utbildningssamordnare@vmsf.se

Den “stora industriexpansionen” i anslutning till Köpings hamn startar i
skiftet mellan 1930 och 1940-talet. I dess närhet växte stadsdelen Kungsängen/Mälartorget upp, ett tidstypiskt brukssamhälle. Följ med på en
guidad vandring i det ”gamla brukssamhället” där en liten del av Köpings
historia levandegörs.
Två guidningar erbjuds.
Söndag 4 september kl 15.00 samt onsdag 7 september kl 17.00
Startpunkt är på Tibnors parkering mitt emot avtagsvägen mot Malmön.
Samling senast 15 min innan guiden startar sin berättelse. Beräknad tid för
denna vandring är cirka 1 timme och 45 minuter. Anmälan görs till
kungsangen04@vmsf.se eller kungsangen07@vmsf.se.

Släktforskarhjälp, öppna för alla utan anmälan
Dessa möten är utmärkta tillfälle att lära mer om temat för respektive kväll
och att få hjälp med problem i den egna forskningen. Information om
aktuella teman kommer i nyhetsbreven samt på webbsidan och Facebook.
Plats
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Medlemsöppet i släktforskarlokalen hösten 2022
Öppen tisdag, onsdag och torsdag kl 13.00 – 18.00 från och med
den 6 september.
Studieförbundet Vuxenskolan, ingång från Trädgårdsgatan 14A i Köping.
Ring på ringklockan så tar Göran Wreder emot dig!
Se webbsidan (vmsf.se) för eventuella ändringar av öppettiderna.

Höstens program i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
Föreningsmöten hösten 2022 Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Köping

2022-10-12, 18.00 – 21.00 Föredrag “Forska i andra källor
än kyrkböcker” av Fredrik Mejster
Vi hade Fredrik Mejster på ett uppskattat besök den 7 februari
2017 då han berättade om släktforskningen bakom TVprogrammet "Allt för Sverige" som Fredrik ansvarade för några
säsonger. Fredrik brinner för att levandegöra människor i äldre
tid. Denna gång handlar föredraget om att hitta till andra källor
för släktforskning än kyrkböckerna. Vi kanske också får höra
vad intressant man kan hitta när man släktforskar om
skilsmässor i äldre tid.
2022-11-02, 18.00 – 20.30 Föredrag “Häxorna i Torsåker”
av Helena Bure Wijk
När Helena hade släktforskat några år upptäckte hon att många
anmödrar hade blivit avrättade för trolldom på 1600-talet. Det
väckte hennes intresse och hon inledde en spännande och
skrämmande ”häxforskning”. I det här föredraget berättar
Helena om de svenska häxprocesserna och om kvinnornas
starka ställning här i Mälardalen, völvorna i Tuna och hur de
trollkunniga förvandlades till häxor på 1600-talet. Under hösten
medverkar hon i programserien ”Vem tror du att du är?”.
2022-11-26, 13.00 – 16.00 Julkul hos Västra Mälardalens
Släktforskare
Kom och upptäck vad många olika roliga aktiviteter som Du
kan göra inom ämnet släktforskning. Vi avslutar året med en
egen ”julmarknad” med temat släktforskning. Inledningsvis
gemensamt med glögg och pepparkaka medan vi lyssnar på
några underhållande historier från förr. Sedan sprider vi ut oss
efter intresseområden i hela Studieförbundet Vuxenskolans
lokal på Trädgårdsgatan 14 A i Köping. Kaffe och lussekatt
finns att hämta i pentryt under eftermiddagen.

Välkommen i vår släktforskarförening, VMS!
Anmälan för medlemskap kan göras på webben vmsf.se eller till kassören
Sven Edman, 0221-201 78, kassor@vmsf.se
Medlemsavgift 2022: Huvudmedlem 200 kr, familjemedlem 100 kr,
ungdomsmedlem (= under 25 år) 100 kr.
Bankgiro: 866-1514
Swish: 123 576 52 68

2022-08

Guidad vandring i stadsdelen Kungsängen i
Köping

