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Nyt fra SSF

Kære slægtsforskere!

Det er mig en ære og en fornøjelse at fortælle Jer om SSFs besty
relses arbejde og projekter for det kommende år.

Ved årsmødet 2014 blev jeg valgt til suppleant til SSFs besty
relse, og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg allerede i januar 
skulle overtage formandsposten.

Det har været en hård start; dels havde jeg ikke haft lejlighed til 
at følge bestyrelsesarbejdet på helt tæt hold ret længe, dels blev 
der ikke så glidende et formandsskifte, fordi Trilby Gustafson 
måtte trække sig med øjeblikkelig virkning, og endelig har der 
været andre ting, som gav anledning til problemer.

Men det har også været dejligt at møde så stor opbakning fra 
forskellig side.

Vi håber, at dette fælles blad og det tilhørende indstik vil blive 
vel modtaget. Grete Modin Grundtvig har foruden at være pro
gramredaktør også udført arbejdet med at indsamle og samle 
samt ”vaske” medlemslisterne fra SSFs medlemsforeninger, og 
vi retter en stor tak til Grete for det flot udførte, store arbejde. 
Også Katrine Tobiasen og Anton Blaabjerg takker vi for deres 
store arbejde med redaktionen af det fælles blad.

Nyhedsbrevene

SSF udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsforeningerne, og 
det er meningen, at disse skal videresendes af foreningerne til de 
af deres medlemmer, som har e-mail - desværre sker det ikke i 
alle foreningerne. Det er en skam, fordi der kan være nyheder og 
meddelelser, som gerne skulle hurtigt ud, f.eks. mht. poster der 
skal besættes, og SSFs bestyrelse kan jo ellers kun meddele sig i 
”Slægten”, som kun udkommer to gange årligt.

Administratorer til Facebook-gruppen Slægtsforskning 

Uanset om man selv bruger Facebook eller ej, så er de sociale 
mediers betydning og slagkraft blevet større og større i løbet af 
de seneste år; således er Facebook-gruppen Slægtsforskning den 
største af sin art i Norden med over 11.000 medlemmer. Grup
pen er oprettet af og drives i et samarbejde mellem Samfundet 
for Dansk Genealogi og Personalhistorie og DIS-Danmark og 
SSF, og det er derfor af stor betydning, at SSFs måde at gøre 
tingene på og måde at føre en sober dialog på også fremover er 
repræsenteret i administratorgruppen for gruppen Slægtsforsk
ning.

Arbejdet består dels i at fastlægge og fastholde den linje, som 
gruppen skal have, dels i at håndhæve denne linje, så folk over
holder den net-etik, som administratorgruppen har fastlagt. 

Man kan selvfølgelig også deltage med fagligt input, når man har 
tid og lyst.

Det er ikke meningen, at administratorerne skal være online og 
på gruppen altid, men hvis SSFs deltagere i administratorgrup
pen tilsammen kan svæve over vandene og vise SSFs flag, vil det 
absolut være helt super.

Der kan i gruppen også reklameres for foreningernes arrange
menter - og dermed for foreningerne.

Interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen eller Trilby Gu
stafson (ssf .tgustafson @gmail .com).

Redaktør

Henriette Kragh Jacobsen måtte af personlige årsager trække sig 
fra redaktørposten, hvilket var meget ærgerligt, især lige før re
daktionen af det fælles blad. Henriette skal også her takkes for et 
flot og fornemt stykke arbejde.

Men hendes afgang betyder så, at vi fra oktober-nummeret af 
”Slægten” får brug for en ny redaktør. Arbejdet er koncentreret i 
to perioder i løbet af året, nemlig i oktober og april, så der er ikke 
meget arbejde hele året igennem.

Nogle af medlemsforeningerne udgiver selv medlemsblade, og 
i disse findes ofte artikler, som kunne have interesse for alle 
læserne af ”Slægten”, så hermed vil vi opfordre til, at man også 
skriver til ”Slægten” og ikke bare til eget blad. Artikler skrevet 
af læserne til læserskaren er der en del, der efterlyser, og disse 
artikler er som sagt meget velkomne.

Enhver, der er interesseret i at blive redaktør, bedes henvende 
sig til bestyrelsen.

Korrekturlæser til programdelen

Til programdelen i bladet ”Slægten” får vi brug for en ny korrek
turlæser. Det er meget vigtigt, at f.eks. datoer og ugedage passer 
sammen, at e-mailadresser og hjemmesideadresser er korrekte 
osv., så programmet bliver let at bruge for læserne. Vi ved, at 
mange foreninger bruger programdelen til inspiration, når næ
ste sæsons foredrag skal planlægges.

Hjemmesiden

Der har flere gange været problemer med, at SSFs hjemmeside 
har været nede. Det problem skulle gerne være løst nu, da vi har 
skiftet udbyder til One.com, som er et større firma med en langt 
mere stabil server.

Vi takker hermed Hans Peter Poulsen, som stopper som webma
ster nu, efter lang og tro tjeneste, og byder velkommen til Bjarne 
Larsen, som tager over.

Fortsættes på bagsiden.

One.com
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Amager Slægtshistoriske Forening

BESTYRELSE:
Helle Agerskov, formand, Tømmerupvej 37, 2770 Kastrup

IT 4040 3225 E: heagerskov@hotmail.com
Kim Andersen, næstformand, Televænget 14, st.tv, 2770 Kastrup

® 2671 578 E: kimvibeke@gmail.com
Grete Modin Grundtvig, kasserer, Hvidstenvej 18, 2770 Kastrup

IT 2844 7470 E: gretegrundtvig@gmail.com
Marianne Raahauge Rasmussen, sekretær, Ryumgårdvej 33, 2770

Kastrup S 3251 6833 E: m.raahauge@gmail.com
Jytte Frank Dekov, bestyrelsesmedlem, Munkebjergvej 102, 2770

Kastrup S 3250 4567 E: jytte.dekov@mail.dk
Paul Steffensen, bestyrelsesmedlem, Jægergården B103, 2791

Dragør E: paul.stef@email.dk

Mandag 7. september 2015 kl. 19:00
Arveligheden i slægtsforskning foredrag med Gitte Bergendorff 
Høstbo:
Foredraget handler om genetik og om at få foretaget DNA-prøve og 
hvad DNA betyder. Hvad kan en DNA prøve fortælle os om slægten 
og om anerne. Der fortælles om egne oplevelser ved at få taget så
dan en.

Lørdag 12. september 2015 kl. 10:00 - 18:00
”Spræl i havnen” på Kastrup Havn. Amager Slægtshistoriske For
ening deltager i årets arrangement. Arrangeret af Tårnby For
eningsråd. Spræl i Havnen er en festdag for alle børn og voksne. 
Kig forbi til en masse aktiviteter, både på land og især til vands. 
Kom og mød Amager Slægtshistoriske Forening.
Se mere på: www.spraelihavnen.dk.

Lørdag 26. september 2015 kl. 12:00
Efterårstur: Kastellet - Rundvisning, hvor vi hører om Kastellets 
historie, ser hvordan soldaterne boede i midten af 1700 årene, føler
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gyset i Krudttårnet, der blev anvendt som fængsel i starten af 1800 
tallet. Vi besøger Den Gamle Arrest fra 1725 og ser cellen, hvor 
Struense var fængslet i 1772, Kastels kirken, og dens historie samt 
Den Historiske Samling. Da Kastellets gader er belagt med brosten 
og voldene med grus, så husk fornuftigt fodtøj samt lunt tøj, idet 
rundvisningen foregår meget i det fri!
Tilmelding senest torsdag 10. september 2015 til Jytte Frank Dekov 
på tlf.nr. 32 50 45 67 eller
Emal: jytte.dekov@mail.dk

Mandag 5. oktober 2015 kl. 19:00
Medlemsmøde - workshop: Kom med din viden og dine proble
mer, så vil vi forsøge at hjælpe hinanden og inspirerer hinanden til 
at komme videre. Medbring gerne slægtshistorisk materialer til 
fremvisning også gerne gode historier.

Mandag 2. november 2015 kl. 19:00
Avisen - en kilde for slægtsforskere? Foredrag med Kulturhistori
keren Tommy P. Christensen, Formand for Samfundet for Dansk 
Genealogi og Personalhistorie: Siden 1600-årene er der udsendt 
aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slægtsfor
skeren er emnet for dette foredrag. Denne aften vil der især fokuse
res på de stofområde i de gamle aviser, der kan være af interesse for 
slægtsforskeren samt hvilke metodiske problemer der kan være ved 
brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksem
pler og endelig gennemgås de almindeligste hjælpemidler til opspo
ringen af gamle aviser og placeringen af landets største avissamlin
ger.

Mandag 7. december 2015 kl. 19:00
Julemøde og medlemsmøde. I lighed med sidste år, vil vi igen i år 
begynde aftenen med aim. medlemsmøde Derefter fortsætter vi 
med julehygge med gløgg, kaffe eller the med lidt mundgodt til. Af 
hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig senest d. 23.11.15 til 
Jytte Frank Dekov på tlf.nr. 32 50 45 67 eller
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E-mail: jytte.dekov@mail.dk.
Prisen er sædvanligvis kr. 25,- pr. person.

Hjemmeside:
Der tages forbehold for ændringer. Se foreningens hjemmeside 
www.amagerslaegt.dk.

Gotisk læsning:
Hver onsdag kl. 13:30 - ca. 15:00 i møderum 1, Tårnby Hovedbibli
otek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.

Tid og sted:
Ordinære møder er kl. 19:00 i møderum 1+2+3 på Tårnby Kommu
nes Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup. Foredrag er gra
tis for medlemmer. Gæster koster 25,00 kr. Kaffe og te kan købes 
på møderne.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening 
Djursland

BESTYRELSE:
Kjeld Simonsen, formand, August Kroghs Vej 93, 8500 Grenaa 

® 8632 3305 E: kksgrenaa@gmail.com
B. K. Johansen, næstformand, Nellikevej 50, 8500 Grenaa

® 8630 9387 E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kasserer, Ludvig Holbergs Vej 10,

8500 Grenaa ® 8632 1106 E: bunygaard@hotmail.com
Niels Kjeldsen, sekretær, Bellisvej 10, 8500 Grenaa

® 8632 0093 E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen, Duevej 24, 8500 Grenaa ® 8632 5193

E: geerthenriksen@stofanet.dk
Hanne Andersen, Fasanvej 6 B, 8500 Grenaa ® 8630 0365
Ivan Jensen, Hyldehaven 60, 8520 Lystrup ® 8622 3217

E: ij@oncable.dk

Slægtshistorisk Forening for 
Brønderslevegnen
BESTYRELSE:
Britta Burskov formand, Stenberggade 7, 9700 Brønderslev

® 9882 1621 E: burskov7@c.dk
Connie Rasmussen næstformand, Otte Mallings Kvarter 9, 9700

Brønderslev S 2257 8049
E: conras.rasmussen@gmail.com

Jens Dybro kasserer, Løkkenvej 452 Stenum, 9700 Brønderslev 
® 9883 8050 E: kaerholt@worldonline.dk

Leif Olesen sekretær, Bundgårdsvej 13, 9700 Brønderslev
® 9882 5821 E: leifo@mail.dk

Kirsten Nielsen, Markedsvej 21 7, 9700 Brønderslev
® 2156 2014 E: kimo@turbopost.dk

Torsdag 5. november 2015.
Vi tager en fællestur til Landsarkivet i Viborg. Vi mødes ved Mejeri
gade 9 kl. 7:30 og kører fælles i private biler. Du kan få hjælp til be
stilling af arkivalier via Daisy de sidste åbningsdage inden turen.

Tirsdag 1. december 2015.
Årets julemøde foregår i Sognegården Bredgade 104, Brønderslev 
kl. 19.30. Kirsten Nielsen vil give et indblik i sin forskning omkring 
”Allerupdrengene”. Der vil blive serveret julegløgg, kaffe og æble
skiver. Det koster 50 kr. pr. deltager.

Åbningstider:
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev. Hver onsdag: Åbent hus kl. 13:00 
- 17:00. Hver torsdag: Åbent hus kl. 19:00 - 22:00. Første åb
ningsdag efter sommerferien er den 12. august 2015. Sidste åb
ningsdag inden juleferien er den 10. december 2015

Gotisk læsning
Studiekreds for medlemmer starter onsdag den 16. september kl. 
9:30 - 11:30 i lokalerne Mejerigade 9. Derefter hver onsdag samme 
tid og sted til og med den 25. november. Dog afbrudt af ferie i uge 
42.

Kontingenter:
125 kr. Par 175 kr.

Hjemmeside:
www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk

Nyhedsmails:
Send din mailadresse til sekretæren.

Tirsdag 1. september 2015
Foredrag om ”Kvindestemmeret i Danmark” ved Merete Ipsen, 
Kvindemuseet. Der fortælles om baggrunden for kvindernes opnå
else af stemmeret for 100 år siden i 1915 og om det kvindesyn, som 
herskede dengang.

Tirsdag 15. september 2015
Klubaften. Se nærmere i foreningens nyhedsbrev.

Tirsdag 6. oktober 2015
Foredrag om Sostrup Slots historie ved lokalhistoriker Jens 
Daugaard, Grenaa. Foredragsholderen vil fortælle om Sostrups 
mere end 700 års farverige historie. Om Skeel-slægtens storhed og 
fald. Om von Benzon-slægten for hvem det ikke gik meget bedre, 
men også historien helt frem til nutiden.

Tirsdag 20. oktober 2015
Klubaften. Se nærmere i foreningens nyhedsbrev.

Tirsdag 3. november 2015
Foredrag om kroernes historie ved historiker, cand.mag. Steen Ivan 
Hansen, Aarhus. Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik 
- og af Danmarkshistorie. Erik Klipping udstedte den første forord
ning om privilegerede kroer, men først langt senere bliver systemet 
med landevejskroer rigtig udbygget. Kroernes historie er nøje sam
menvævet med vejenes historie, med færgestedernes og ikke 
mindst med postvæsenets historie.

Tirsdag 17. november 2015
Klubaften med besøg af Birgitte Hansen, Aalborg, der vil fortælle 
om slægtsforskning i Djurs Nørre og Djurs Sønder Herreder. Bir
gitte Hansen har gennem 14 år forsket i sin slægt fra disse områder 
og vil bl.a. fortælle om, hvilke kilder hun har benyttet.

Tirsdag 1. december 2015
Foredrag om søslaget på Kolindsund ved museumsinspektør Tho
mas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland. I begyndelsen af 
middelalderen udkæmpedes drabelige søslag på det i dag udtørrede 
Kolindsund, dengang kendt som Djurså. Fra Saxo og Snorre Sturla- 
son kender vi til søslag omkring år 1060 og 1165. Foredragsholde
ren vil fortælle om slagene og fremvise fund fra sundet.

Sted
Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset Pavil
lonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa. Klubaftener foregår i mødelokalet 
på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 160kr. og par 240 kr. inkl. SLÆGTEN.
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Hjemmeside

www.djursslaegt.dk med bl.a. Djurslandsdatabasen med mere end 
50.000 personer med tilknytning til de seks herreder på Djursland.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening for 
Grindsted og Omegn
BESTYRELSE:
Judith Andersen Sørensen, formand, Ravlundvej 9A, 7200

Grindsted ® 7534 8260 E: ncsjas@gmail.com
Preben Bjørn, næstformand, Vedbendvej 9, 7200 Grindsted

S 5059 9332 E: loneogpreben@hotmail.com
Jens Erik Rasmussen, kasserer, Åbrinken 4, 7200 Grindsted

S 7534 4827
Adolf Sørensen, Lærkevang 12, 7200 Grindsted ® 7532 3765

E: adolfbsorensen@gmail.com
Carsten S. Christensen, Borgergade 33, 7200 Grindsted

9 40311811 E: csc@billund.dk
Bent Krogsgaard, Dalsøvej 47, 7200 Grindsted ® 7532 1901

E: kbk@turbopost.dk
Johannes Moesgaard, Nygade 23, 7200 Grindsted

@ 7532 1748 E: johs.moesgaard@gmail.com
Lene Broberg Vesterby, Vejlevej 60, 7260 Sdr. Omme

Lørdag 15. august kl. 09:00
I.C. Christensens hus i Hee, og Ringkøbing fjord, vi kører gennem 
Ringkøbing, Søndervig, Hvide Sande og Nymindegab. Fælles af
gang fra MAGION kl. 09.00. Entre 40kr. Medbring selv madpakke 
og drikkevarer. Tilmelding senest den 10.august.

Fredag 24. august kl. 18.00-22.00
I Grindsted arrangeres kulturuge, der er et samarbejde mellem 
Grindsted Handelsstandsforening og en række lokale foreninger og 
frivillige. Grindsted og Omegns og Slægts- og Lokalhistoriske. For
ening finder man på en stand i MAGION mellem klokken 18.00 og 
22.00. Kom ned og besøg os og få en snak om såvel slægtsforskning 
som om studiegrupper.

Onsdag 2. september kl. 19:00
Europa i krig. Overlord, invasionen i Normandiet foredrag med 
Jørn Buch, Haderslev. Det finder sted i MAGION, lokale 2, Ting
husgade 15 i Grindsted.

Fredag 25. september kl. 13 -18
Frivillig fredag. Også i år har vi en stand på Frivillig fredag, kom 
over og se hvad vi kan tilbyde, og få en god snak med os. Sted MA
GION, Grindsted.

Lørdag 3. oktober kl. 13.30
Besøger vi Vandel flyveplads, og hører historien fra krigens tid for
talt af N.M. Schaffel. Fælleskørsel fra MAGION kl. 12:45. tilkøb af 
kaffe.

Tirsdag 20. oktober kl. 19.00
Grindsted Slægter. Slægtsforskerne Kaj og Ingrid Schmidt, Billund 
fortæller om de gamle Grindsted slægter, samt alt det sjove og de 
mange oplevelser man kan få som slægtsforsker. Sted i MAGIONs 
lokale 2, Tinghusgade 15 i Grindsted.

Tirsdag 3. november kl. 19:00
Grindsted billeder. Fotograf Peter Pan fortæller og viser billeder fra 
Grindsted og omegn.

Tirsdag 24. november kl. 18.00
Julearrangement på Karensminde. Julen står for døren og advents
tiden nærmer sig. Julen er fuld af gode gamle traditioner. Få rigtig 
julemad, sang, musik samt gode julehistorier. Karensmindes Ven-
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ner laver rigtig gammeldags dansk julemad til os. Tilmelding senest 
den 14. november. Madpris 130 kr.

Ved alle arrangementer, Gæster 30 Kr.

Kursusvirksomhed - Studiegrupper
Har du lyst til at deltage i en af Slægtsforeningens forskellige stu
diegrupper. Emnerne er f.eks. hede opdyrkning, Krigen 1864, 1. 
verdenskrig 1914-1918, slotte og herregårde i Ribe Amt. Tilmelding 
senest mandag den 1. september. Har du egne forslag til grupper er 
de altid velkomne.

Slægtsforsker Cafe
Slægtsforskning på internettet tirsdage sept - nov kl. 13.30-16.30 i 
MAGIONs lokale 1, Tinghusgade 15 i Grindsted. Kurset henvender 
sig til deltagere med kendskab til slægtsforskning på PC og slægts
forskerprogrammet Brothers Keeper. Medbring bærbar computer. 
Tilmelding senest mandag den 1. september. Al tilmelding foregår 
til Judith A Sørensen se nedenfor, tlf. 75 34 15 11, l.broberg@pc.dk

Ret til ændringer af programmet forbeholdes.

Kontingent
Bliv medlem af foreningen - enkelt 175,00 kr. og par 225,00 kr.

Hjemmeside
www.grindsted-slaegt-lokalhistorie.dk

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

BESTYRELSE:
Inger G. Rasmussen, formand, Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing ® 

5460 6393 E: inger.rasmussen@outlook.dk
Kate Andersen, næstformand, Rodemarksvej 7, 4850 Stubbekøbing 

S 54 4 4164 E: ro7.kate.andersen@gmail.com
Mogens Allerup, kasserer, Sørupvej 15, 4863 Eskilstrup

® 5443 6048 E: allerup@post7.tele.dk
Margit Pedersen, medlemsansvarlig, Nørre Alslev Birkevej 6. 4840

Nr. Alslev S 2324 3769 E: margit@nanet.dk
Yvonne Christiansen, bestyrelsesmedlem, Stubmøllevej 16,

Systofte, 4800 Nykøbing F S 5486 8363
E: Yvonnechristiansenl010@gmail.com

Arne Skjelmose, 1. suppleant, Gåbense Strandvej 61 f. 4840 Nr.
Alslev S 2175 2859 E: arne.skjelmose@gmail.com

Lis Lund, sekretær og suppleant, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F ®
5485 9585 E: sekretaersfg@outlook.dk

Jørgen Gammel, revisor, Donnemosevej 4, Karleby, 4800 Nykøbing
F S 5482 037 E: gammel@nypost.dk

Jørn Ringsing, revisor suppleant, Korsvej lb, 4894 Øster Ulslev ®
5486 5125 E: j.ringsing@gmail.com

Lørdag 26. september.(FU/DIS)
Erhvervsarkivet
Cand. mag. Michelle Vang Aagaard
De fleste af os kender Erhvervsarkivet i Aarhus af omtale, men kun 
de færreste af os har benyttet det. Vi får derfor besøg af cand. mag. 
Michelle Vang Aagaard, som vil fortælle om Erhvervsarkivet, og om 
hvordan vi som slægtsforskere kan gøre brug af arkivet.
Vi får her en gylden mulighed for at høre om de forskellige arkiva
lier og få nogle praktiske fif, som ikke alene kan hjælpe os til at 
finde anerne, men også kan give os en ide om det liv de levede.

Lørdag 31. oktober.
Udvandringen til USA, - hvem var de, og hvor blev de af
Hans Peter Poulsen kommer og fortæller om udvandrerne - hvem 
var de, og hvor blev de af?
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den 
danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var bag
grunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres ef
terkommere? Vi vil her blive klogere på de kilder, som kan hjælpe 
os på vej i søgen på slægtens efterkommere i USA.
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Lørdag 28. november.

En bondepige skriver historie - om folkemindeforfatteren Helene 
Strange Ved Cand.mag. Lene Vinther Andersen, arkivar ved Dansk 
Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.
Den kendte forfatter og folkemindesamler Helene Strange (1874- 
1943), som har haft stor betydning for indsamling af folkeminder, 
lokal - og kulturhistorie, er omdrejningspunktet for Lene Vinther 
Andersens foredrag. Helene Strange var gårdmandsdatter med be
grænset skolegang bag sig, men alligevel blev hun en af de få kvin
der i tiden, der kunne leve af at være forfatter og foredragsholder. I 
foredraget vil vi se nærmere på, hvordan ”bondepigen” Helene 
Strange formidlede sine forfædres historie gennem bl.a. slægtsro
maner, foredrag og skuespil - men også levendegjorde fortidens 
bondeliv ved at indrette sit hjem som et gammelt bondehjem, 
iklæde sig en gammel egnsdragt og holde foredrag på falstersk dia
lekt
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på Kulturforsy
ningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Gratis for med
lemmer, - gæstekort kr. 50

Aktiviteter i September-oktober-november
Åbne værksteder, - for alle. Ikke medlemmer: kr. 50
• Gotisk, hjælp til selvhjælp
• Erindringsværksted

Arbejdsgrupper i september-oktober-november
Kun for medlemmer
• Legacy - slægtsforskningsprogram
• Nye slægtsforskere
• Lægdsruller

Tid og sted: se hjemmeside.
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/
Vi er også på Facebook

F or eningskontingent :
Personligt medlemskab: 185 kr. Ægtepar 235 kr. Gæstekort til fore
drag 50 kr.

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening

BESTYRELSE:
Birgit Larsen, formand, Charlotteager 124, I th., 2640 Hedehusene 

S 4656 5396 E: Formanden@hedeboslaegt.dk
Otto Jakobsen, næstformand ® 6062 0789 
Arne Ole Mortensen, kasserer S 4656 2330 
Claus Asmussen ® 2986 7786 
Ejnar Stutemeyer S 3022 3366 
Hans Henriksen, suppleant ® 4364 3040 
Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden S 3082 7889

E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag 3. september
Vi starter med et formiddagsmøde.

Torsdag 17. september
Den reformerte Kirke i Gothersgade. Jan E. Janssen viser rundt og 
fortæller. Vi mødes kl. 10 uden for kirken.

Torsdag 24. september
Hans Peter Poulsen - Den Kongelige Fødselsstiftelse
Arkivalierne fra Den Kongelige Fødselsstiftelse i København var 
tidligere lukket land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige ef
ter de almindelige regler. De vigtigste protokoller, hovedprotokoller 
og udsætterprotokoller, ligger på nettet, og kan give gode oplysnin
ger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på Rigshospitalet. 
Foredraget fortæller om Fødselsstiftelsens historie og viser en 
række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes.

Torsdag 15. oktober

Efterårsferie

Torsdag 22. oktober
Jørgen Mikkelsen
Pas, politi og personregistrering: Politiet har beskæftiget sig med et 
utal af opgaver, og politiets arkiver på Rigsarkivet indeholder der
for en lang række forskellige arkivalietyper, hvoraf mange kan have 
interesse for slægtsforskere. Det drejer sig om så forskellige ting 
som strafferegistre, anholdelsesprotokoller, faderskabsjournaler og 
navneforandringsprotokoller. Foredraget vil berøre alle disse em
ner, men i særlig grad belyse de arkivalske spor efter politiets regi
strering af rejsende og indvandrere i 18- og 1900-tallet.

Torsdag 10. december
Juleafslutning

Torsdag 7. januar
Første møde i 2016 bliver et aftenmøde. Se den fulde kalender og 
mange andre gode oplysninger på foreningens hjemmeside

Tid og sted m.v.
Vi holder møde hver torsdag i Medborgerhuset, Taastrup Hoved
gade 71, 2630 Taastrup. I lige uger kl. 10.00 - 12.30 og i ulige uger 
kl. 19 - 21.30
På formiddagsmøderne skal vi høre forskellige spændende indlæg 
m.v. samt læse gotisk håndskrift

Ud over aftenforedragene har vi nogle klubaftener, hvor vi bl.a. for
søger at hjælpe hinanden, hvis der er problemer med at finde en 
ane, eller med at læse et gotisk ord eller sætning
Hvis du har fået interesse for foreningen, er du velkommen til at 
være med f. eks. en klubaften, inden du evt. melder dig ind. Her 
kan du få lidt hjælp til at komme i gang, og evt. se slægtsprogram
mer og lign, samt få en ide om foreningen

Kontingent
150 kr. pr. medlem - 200 kr. for ægtepar

Hjemmeside
www.hedeboslaegt.dk

Slægtshistorisk Forening Herning

BESTYRELSE:
Tage Andersen, formand ffi 9726 7548 E: tage.andersen@post2. 

tele.dk
Else Marie Kibsgaard næstformand S 9711 9013

E: Kibsgaard@nygaard.mail.dk
Bjarne Eg, kasserer S 3026 7727 E: Bjarne.eg@gmail.com
Finn Larsen, bestyrelsesmedlem S 9714 5416

E: finnlarsen@fiberpost.dk
Henny Wedel, bestyrelsesmedlem S 9726 7306

E: hwedel@privat.dk
Erling Agesen, suppleant S 9712 9432

E: erling.agesen@mail.dk
Jørgen Markmøller, suppleant S 9712 0121

E: markmoller@mail.dk

Mandag 21. september 2015 kl. 19.00 (FU)
Magne Juhl, lic.med., fhv. overlæge, Viborg.
”Jordemodervæsenet i Danmark før 1900, uddannelse og kilder” 
Protokol over de i København eksaminerede jordemødre findes fra 
1739, men behovet for uddannelsen medførte, at der allerede før 
1800 arbejdedes på at uddanne disse også i Jylland.
Jordemødrene førte fra omkring midten af 1800-tallet fødselspro
tokoller, der i nogen grad er bevarede. Enkelte distriktslæger har 
ført protokoller over jordemødre i deres distrikt og tilsynet med 
jordemødrene.
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I medicinalberetningerne findes også interessante oplysninger. F. 
eks. om desinfektion af jordemødre, hvilket også kan ses i de gamle 
sygehusjournaler.
Jordemødre havde pligt til at registrere og indberette dødsfødsler. I 
kirkebøger kan om dødfødsler findes oplysninger, der kan være af 
historisk værdi

Mandag 19. oktober 2015 kl. 19.00 (FU)
Cand.phil. lektor Svend-Erik Christiansen, Brabrand, Århus. 
”Godsarkiverne - hvad kan de give slægtsforskere?”
Indtil omkring år 1800 var godserne et centralt omdrejningspunkt, 
og de fleste af vore forfædre var fæstebønder under et gods. Gods
arkiverne rummer først og fremmest skifte- og fæsteprotokoller, 
men også ofte arkivalier om bl.a. skatter, fattighjælp, udskiftnin
gen, skoler og godsets egen drift.

Mandag 16. november 2015 kl. 19.00 (FU)
Erik Kann, seniorkonsulent, genealog, København 
”Udskrivningskredsenes og militærets arkiver.”
Siden 1788 har lægdsrullerne registreret unge mænd, som kunne 
udskrives til militærtjeneste. Men hvordan blev man egentlig ud
skrevet, og hvad foregik der, medens de unge mænd aftjente deres 
værnepligt.
Foredraget tager dig med på session og siden med ind på kasernen, 
og det giver dig et levende indtryk af muligheder, du selv har for at 
finde oplysninger om dine aners møde med sessionslæge og siden 
med ”ham den skrappe sergeant”.

Tid og sted
Møderne begynder kl. 19.00.
Alle møder foregår i Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 
Herning.
Kaffe kan købes (6 kr. pr. kop) og brød må gerne medbringes.

Kontingent
200 kr. årligt for foredrag og abonnement på Slægten. Ikke med
lemmer kr. 30 pr. foredrag.

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og 
Omegn
BESTYRELSE:
Per Maack Andersen, Christiansgade 24, 9800 Hjørring

® 9892 7075 E: permaack@slfhj.dk
Gunvor Johnsen, Borrisholtvej 82, 9800 Hjørring S* 9896 5152 E: 

gunvorjohnsen@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800 Hjørring

S 9890 9640 E: erikwchristiansen@slfhj.dk
John Bruun Thomsen, Spangkærparken 11, 9800 Hjørring

® 2246 1689 E: johnbruun@slfhj.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45, 9800 Hjørring

S 9892 2477 E: janrasmussen@slfhj.dk
Webmaster Asger Bruun, Pileurtvej 1, 9800 Hjørring

® 9891 1984 E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag 8. september (FU)
Erik Kann, genealog ved Statens Øjenklinik: Lægdsruller på Arkiva- 
lieronline
Statens Arkiver har digitaliseret lægdsrullerne, men de er vanske
lige at udnytte. Foredraget vil give os indblik i brugen af rullerne og 
deres vigtighed i eftersporingen af fortidens yngre mandlige befolk
ning.

Tirsdag 22. september
Ekskursion til Historisk Arkiv i Hjørring med mødested i det gamle 
rådhus på Torvet. Grupperne, der arbejder med digitalisering af 
vejvisere og analyse af Hjørrings gader og huse, fortæller om deres 
projekter, og vi hører nyt fra arkivet. Derefter præsenteres den nye 
direktør for VHM, John Rendboe, og over kaffen får vi lejlighed til 
en fællessnak med ham.

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19 i bibliotekets mødesal 
i Metropol. TILMELDING.

Pia Fris Laneth, journalist og forfatter: 1915 - Da kvinder og tyende 
fik stemmeret. Med ovennævnte bogtitel markeres 100 året for 
valgretsreformen, der sammen med afskaffelsen af husbonds rev
selsesret 6 år senere var vigtige skridt mod fulde borgerrettigheder 
for alle. Foredraget er arrangeret sammen med biblioteket og finder 
sted i bibliotekets mødesal i Metropolen kl. 19. Gratis adgangsbil
letter udleveres ved møderne eller bestilles hos formanden og udle
veres ved indgangen.

Tirsdag 27. oktober
Samarbejdsaften med gode råd og nye fortællinger fra slægtsforsk
ningen.

Tirsdag 17. november
Mogens Thøgersen, fhv. museumsdirektør: Fortælling med billeder 
om Hjørring.

Tirsdag d. 8. december i det gamle rådhus på 
Torvet 1 Hjørring
Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og højskolemand: ”Mine erindrin
ger”
Foredragsholderen har skrevet 14 bind om sin slægt helt tilbage til 
1600-tallet. Vi skal høre, hvordan han opbygger sine bøger og fin
der fortællingerne. Mødet er arrangeret i fællesskab med Muse
umsforeningen.

Tid og sted
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 
Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 15 kr. Ekskursio
nen den 22.9. i Rådhuskælderen kl. 19. Foredraget den 6.10. i bib
liotekets mødesal i Metropol kl. 19. Foredraget den 8.12. i byrådssa
len i det gamle rådhus. Husk forhåndstilmelding til mødet 6.10.

Kontingent
175 kr.

Hjemmeside
www.slfhj.dk

Lørdagsåbninger
Historisk Arkiv i Hjørring holder åbent kl. 10-15 følgende lørdage: 
5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december, hvor vores 
arkivlaug vil være til rådighed med hjælp på læsesalen. Introduk
tion til slægtsforskning kl. 10.30 og gotisk skriftlæsning kl. 13-15, 
hvor alle er velkomne til at deltage og bidrage med egne dokumen
ter.

Samarbejde med Museumsforeningen
Slægtshistorisk Forenings medlemmer har adgang til arrangemen
ter i Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum. Se 
indlæg i VHM-Nyt eller på www.vhm.dk

Horsensegnens Slægtsforskere

BESTYRELSE:
Hanne Bjørn, formand, Bregnevej 6, 8700 Horsens 

® 2143 0024 E: habjoern@gmail.com
Jens Andersen, kasserer, Solvej 15, 8700 Horsens

S 2970 9115 E: jcandersen7@gmail.com
Bente Østergaard, sekretær, Bellisallé 13, 8700 Horsens

S 7564 3699 E: bentebost@gmail.com
Britt Petersen, Mosegårdsvej 9, 8700 Horsens ® 4043 0922 E: 

britt.peter47@gmail.com
Winnie Bøje Nielsen, Eskekrog 6, 8700 Horsens

S 6045 4543 E: felixgaard@gmail.com
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Tirsdag 8. september

Medlemmernes aften

Torsdag 24. september (FU)
Erik Kann; historiker, ph.d.: Kirkebogen alene i verden? - om 
slægtsforskning mellem 1801 og 1834.

Tirsdag 6. oktober
Medlemmernes aften

Tirsdag 3. november
Medlemmernes aften

Torsdag 26. november (FU)
Poul Erik Jespersen: Brødremenighedsbyen Christiansfeld

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i Åparkcentret, Løvenørns
gade 21, Horsens

Kursusvirksomhed
Studiekreds onsdage kl. 19-21 i lige uger start 2. september og i 
ulige uger 14.30-16.30 start 9. september i Åparkcentret

Kontingent
175 kr. pr. husstand

Hjemmeside
www.slaegt-horsens.dk - E: slaegthorsens@gmail.com

Slægtsforskningsforeningen i Hvetbo 
Herred
BESTYRELSE:
Tove Andersen, formand og sekretær, Løkkenvej 30, 9490 Pand ru p

® 4041 3339 E: ta.vendelbo@gmail.com
Holger Andersen, kasserer, Rosenvænget 12, 9490 Pandrup

S 9824 6250/3063 8814 E: holger.andersen@skolekom.dk
Conni Julie Nørkjær, Skolegade 17, Kaas, 9490 Pandrup

9824 5340 E: conni.noerkjaer@gmail.com
Alice Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup

S 9824 5936 E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen, Skolekrogen 5, Kaas, 9490 Pandrup

® 9824 5936 E: keac@stofanet.dk

Workshop for begyndere og øvede — 
formiddagsholdet
Vi hjælper og støtter hinanden i vores egen slægtsforskning - her
under studier i gotisk skrift. Vi vil også informere hinanden om de 
mange nye muligheder for at finde oplysninger på nettet. Manda
gene 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 i tidsrummer 
9-12.

Workshop for begyndere og øvede - aftenholdet
Vi hjælper og støtter hinanden i vores egen slægtsforskning. Man
dagene 14/9,12/10, 9/11 i tidsrummet 19-21.30.

Legacy - kursus for begyndere og øvede
Mandagene 14/9, 12/10 i tidrummet 14-17 for begyndere. Mandag 
den 9/11 for øvede. Arne Leismann er instruktør. Deltagerbetaling 
pr. gang 20 kr. for medlemmer - 40 kr. for ikke-medlemmer.

Tirsdag 15. september kl. 10.30.
Udflugt til Børglum Kloster. Vi mødes ved Børglum Kloster. Rund

visning på klostret ved Benedicte Rottbøll. Rundvisningen betaler 
slægtsforskningsforeningen. Mulighed for at spise medbragt mad 
og at benytte Café Vognparten. Fælles kørsel i egne biler bliver ar
rangeret. Deltagerbetaling 75 kr.

Fællestur til Landsarkivet i Viborg en dag i 
oktober. (Datoen oplyses senere)

Sted:
Hvor andet ikke er nævnt, afholdes arrangementerne i Egnssamlin
gen, Faarupvej 3, Saltum.

Kontingent.
200 kr. årligt. For medlemmer af Egnssamlingens Støtteforeningen 
dog 150 kr. årligt.

Hjemmeside
www.egnssamlingen.dk/da/94287-Slgtsforskning

Hvidovre Slægtsforskere

BESTYRELSE:
Marian Stenak, formand, Immerkær 9, st.tv., 2650 Hvidovre

® 3675 8195 E: bm.stenak@webspeed.dk
Lone Klint, næstformand, Nybølvej 16, 2610 Rødovre

S 3670 8024 E: nyboel@privat.dk
Egon R. Andersen, kasserer, Kirkegade 6, 2650 Hvidovre

S 3675 4891 E: era@postll.tele.dk
Frank Ortmann, bestyrelsesmedlem, Alkestien 4, 2650 Hvidovre

S 3677 1963 E: FH0@live.dk
Jørgen Svensson, revisor, Rødager Allé 57E, 2610 Rødovre

3670 6183 E: ingesvensson@2net.dk

Tirsdag 15. september
Kontingentbetaling og udlevering af bladet Slægten. Medlemmerne 
fortæller, hvad de har arbejdet med siden sidst.

Tirsdag 22. september
Indlæg fra forskellige medlemmer.

Tirsdag 29. september
Hans Peter Poulsen, slægtsforsker, foredragsholder og museums
formidler: ”Skolearkiverne”. Skolernes arkivalier giver oplysninger 
om både elever og skoleholdere. Foredraget forsøger at give et over
blik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise ek
sempler.

Tirsdag 6. oktober
Gennemgang af slægtsprogrammerne Brothers Keeper og Legacy.

Tirsdag 20. oktober
John Simonsen, slægtsforsker og underviser: ”Hvad du (nok) ikke 
vidste om Danmark i 1870” med undertitlen ”Historien bag et foto 
af farfar”.

Tirsdag 27. oktober
Morten Stenak: Fortællinger om den Kolde Krig samt Fortidsmin
der.

Tirsdag 1. december
Medlemmerne fortæller om nyheder og problemer i deres slægts
forskning.

Tirsdag 8. december
Juleafslutning

7

http://www.slaegt-horsens.dk
mailto:slaegthorsens@gmail.com
mailto:ta.vendelbo@gmail.com
mailto:holger.andersen@skolekom.dk
mailto:conni.noerkjaer@gmail.com
mailto:keac@stofanet.dk
mailto:keac@stofanet.dk
http://www.egnssamlingen.dk/da/94287-Slgtsforskning
mailto:bm.stenak@webspeed.dk
mailto:nyboel@privat.dk
mailto:era@postll.tele.dk
mailto:FH0@live.dk
mailto:ingesvensson@2net.dk


Tid og sted

Kl. 14.00 - 16.00 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 
Hvidovre. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Vi hen
viser til vores hjemmeside.

Kontingent
150 kr. pr. halvår inkl. SLÆGTEN. Gæster 30 kr. pr. foredrag, kun 
efter aftale pr. mail.

Hjemmeside
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
E: kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk

Koldinghus - Forening af Slægtsforskere

BESTYRELSE:
John Rasmussen, formand, Kobbelskoven 10, 6000 Kolding

® 7553 4955 E: grejo@stofanet.dk
Tina Nikolajsen, næstformand/sekretær, Svendborgvej 5, 3.tv.

6000 Kolding ® 6167 9059 E: tina@nikolajsen.org
Henning Steen Højvæide, kasserer, Kongsholm 2, 6051 Almind

S 7556 1088 E: hsh@hsteenh.dk
Redaktør: Ingrid Majgaard, redaktør, Varmkærvej 10, Egtved

S 7555 3709 E: ingmaj@profibermail.dk
Per Rasmussen, webmaster, Doritshave 41, 6040 Egtved

® 7555 0061 E: ejr6040@gmail.com
Gitte Lohmann, suppleant, Middelfartvej 2, 6000 Kolding

® 2032 4357 E: gittelohmann@gmail.com

Tirsdag 1. september 2015. (FU).
Bodil Olesen, Museumsleder, Kvindemuseet i Danmark, Domkirke
pladsen 5, 8000 Aarhus C
Kvinder bliver samfundsborgere. Da danske kvinder fik politisk 
valgret i 1915, var det resultatet af årtiers vedvarende kamp. Fore
draget tager afsæt i Grundloven af 1849, hvor det ny indførte demo
krati var et eksklusivt privilegium for mænd med ejendom og bely
ser vejen frem mod et fuldgyldigt demokrati, med ens og lige mulig
heder for alle, både mænd og kvinder. En lang og sej kamp, der be
tød et opgør med 1800-tallets idealkvinde, den smukke, blide og fø
jelige, der var manden underdanig, bestyrede hans hus, fødte og 
opdrog hans børn og holdt sig inden for hjemmets fire vægge.

Tirsdag 15. september 2015.
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske 
få løst op for problemer, som er opstået.

Tirsdag 6. oktober 2015. (FU).
Jan Pedersen, områdeleder, Rigsarkivet, København. Ejendomshi
storie. Retsbetjente, matrikler og brandforsikringer. Historien om 
Sine Jensen, der kom så galt afsted og mange andre historier fra 
retsbetjentarkiverne, der bugner med historier og kilder. Vi skal 
også høre om hvordan man finder vore huses historie via tinglys
ning og brandforsikringer - hvorfor hedder det fx et skøde og hvad 
betyder tinglysning?

Tirsdag 3. november 2015. (FU).
Steen Espensen , Højskolelærer og fhv. forstander. Kloge Folk. En 
fortælling om folkelig lægekunst i 1800-tallet. Om sygdomsbehand
ling, overtro, urtemedicin og sære kure. En beretning om Maren 
Haaning, Kloge Søren, Laust Glavind og ”Lars Andersens røde drå
ber”.

Tirsdag 17. november 2015.
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske 
få løst op for problemer.

Tirsdag 1. december 2015. (FU).
Erik Kann, Seniorkonsulent ved Kennedy Centret under Juliane
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Marie Centret på Rigshospitalet. Skattebetaling gennem tiderne. I 
mange hundrede år har det offentliges udgifter i hovedsagen været 
finansieret gennem indbyggernes skattebetalinger. Tidligt lagdes 
administrationen af skattebetalinger i faste rammer, og derved 
skabtes et enormt, særdeles vigtigt kildemateriale. Materialet tæller 
bl.a. mandtalslister, bilag og revisionsprotokoller. Der er ikke den 
ting, der ikke findes oplysninger om: Fattig- og skolevæsen, jord
skatter, købstædernes og godsernes skatteopkrævninger. Foredra
get giver dig en oversigt over kildematerialet og gennem praktiske 
eksempler anvisninger på, hvorledes du eksempelvis kan få svar på 
spørgsmål som: Hvor meget betalte min oldefar i skat, kom han al
drig ”bagud” med betalingerne etc., etc. Hovedvægten på perioden 
ca. 1660-1930.

Tirsdag 5. januar 2016. (FU).
Ulrich Alster Klug, Fredericia. Fattigvæsenets / socialvæsenets ud
vikling. Som følge af samfundsomvæltningerne sidst i 1700-tallet 
og i begyndelsen af 1800-tallet blev de fattige fattigere og godsejer
nes sammenhørighed med bønderne mindre. Dette har haft stor 
betydning for udbygning af fattigvæsenet og for kommunernes op
rettelse og udvikling. Foredraget belyser tilblivelsen af materiale 
om vore fattige forfædre samt hvor og hvordan man finder dette 
materiale.

Tid og sted.
Foredragsaftener den første tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.30 i 
Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Café møderne finder 
sted i mødesalen over Kolding Stadsarkiv, Nicolai komplekset, Sko
legade 2, 6000 Kolding fra kl. 19.00 - 21.30

Kontingent
200 kr. Samlevende par 300 kr. Gæster 50 kr. per foredrag.

Hjemmeside
www.slaegtsforskning.kolding.dk
Link www.vonsilds-slaegter.dk

Korsør Slægtshistorisk Forening

BESTYRELSE:
Hans Burchardt, formand, Møllebjergvej 26, 4220 Korsør

8 5837 2275 E: hansburchardt@mail.dk
Kirsten Christensen, kasserer, Kjærsvej 10, 4220 Korsør

9 5837 3263 E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, Bragesvej 132, 4220 Korsør ® 2712 6723
Pia Jensen, Strandvej 12, 4220 Korsør ® 5837 6017
Karin Vedel, Højen 21, 4220 Korsør ® 5837 1119
John Hansen, suppleant, Vagtelvej 8, 4220 Korsør

S 2423 2358
Lise Sørensen, revisor, Fuglebakken 3, 4220 Korsør

® 5837 1780
Jonna Green, revisorsuppleant, Christi a nsgave 43, 4220 Korsør 

® 5837 5168
Clara Svendsen, Webmaster, Helenevej 23, 4220 Korsør

S 2652 6576

Torsdag 10. september
Vores medlem, Kay-Verner Christiansen, som er meget aktiv i sit 
engagement på Korsør Lokalhistoriske Arkiv, vil denne aften holde 
et foredrag med titel: ”Fra indlevering over registrering til Arkibas 
og arkiv - set med slægtsforskerøjne.”

Torsdag 24. september
Hvad er vel en sæson uden et besøg af Kurt Rehder? Denne gang vil 
han holde et foredrag med titel: ”Rundt om Frølunde.” Han har jo 
mange gange demonstreret sin evne til at finde overraskende og 
spændende ting, og mon ikke der vil være et og andet, vi ikke har 
hørt om før?

http://www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
mailto:kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk
mailto:grejo@stofanet.dk
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mailto:ejr6040@gmail.com
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http://www.vonsilds-slaegter.dk
mailto:hansburchardt@mail.dk
mailto:sheba@christensen.mail.dk


Torsdag 8. oktober

Medlemsaften med workshop. Her er lagt op til, at medlemmerne 
tager et eller andet med. Det være sig uløste problemer eller spæn
dende slægtsforskningsresultater at delagtiggøre andre i. Medbring 
gerne din pc. Vi har så ofte foredrag - her bliver der mere tale om 
en hyggelig aften, hvor vi hver især selv må skabe aftenen.

Torsdag 22. oktober
Som opfølgning på den i øvrigt vellykkede kirkegårdstur i foråret vil 
Jytte Skaaning causere over bl. a. følgende emner: Begravelsespro
tokoller, kirkegårdsregnskaber og begravelser. For så vidt et rele
vant emne: Alle vore aner er jo på et eller andet tidspunkt begravet 
på en kirkegård.

Torsdag 5. november
OBS! Intet møde. Vort mødelokale på biblioteket er optaget til an
den side. Et par forslag til mødeemner eksternt har efterfølgende 
desværre ikke vist sig at kunne realiseres.

Torsdag 19. november
Vi fortsætter med en workshopaften. Hvordan gik det sidst? Hvad 
kunne man tage med her i næste omgang? Der udsendes gerne et 
brev til medlemmerne om et specifikt emne fra de, der måtte ønske 
det. Formanden modtager henvendelser.

Torsdag 3. december
Julemøde.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Kontingent
200 kr., par 300 kr. - Gæster pr. foredrag 35 kr.

Tid og sted
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade, kl. 19.15 - hvis ikke 
andet er oplyst.

Hjemmeside
www.korsoerslaegt.dk

Morsø Slægtshistoriske forening

BESTYRELSE:
Gunhild Olesen Møller, formand, Strædet 38, 7990 0. Assels

® 2332 9210 E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Bjarne Nielsen, kasserer, Ranunkelvej 16. 7900 Nykøbing M.
Jørgen Kibsgaard, sekretær, Agertoften 9, Vodstrup, 7900 Nykøbing 

M.
Inge Langballe, Snerlevej 49, 7900 Nykøbing Mors
Kirsten Sanders, Asselsvej 169, 7990 0. Assels

E: kirstensanders@gmail.com

Arkivaftener.
Lokalarkivet Dueholmgade 7, 7900 Nykøbing.
Alle mødeaftener på Lokalarkivet starter kl. 19.00
Medbring selv computer på lokalarkivet. Alternativ kontakt Kirsten 
Sanders

Onsdag 12. august
IT- slægtsforskning

Onsdag 9. september.
IT- Slægtsforskning

Onsdag 14. oktober

IT- slægtsforskning

Onsdag 11. november
IT- slægtsforskning

Sted
Foredrag, fortrinsvis i Riddersalen på museet. Dueholmgade 7, 
7900 Nykøbing. Alternativt i mødelokalerne på 2. sal i Morsø Fol
kebibliotek
Foredrag annonceres i dagspressen

Kontingent
Kr. 150.

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening

BESTYRELSE:
Hans Toudal, formand ® 2629 7467
Carsten Kamuk, kasserer @ 9743 5529
Svend Jørgensen, sekretær @ 9744 6222
Per Nørgaard Laugesen, webmaster @ 2040 9299
Jens Erik Villadsen, bestyrelsesmedlem S 2222 5308
Per Trojelsgaard Larsen, suppleant S 9742 7448
Kontakt Ringkøbing-Skjern: Gitte Lund @ 2216 0024
Erik Nørgård Jacobsen ® 9735 2091.

Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00
Holstebro Museum. Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing - Museums
inspektør ved Ringkøbing-Skjern Museer: (FU) Rakkere og Nat
mandsfolk - fortællingen om udstødte mennesker. Tatere, kjæltrin
ger eller skøjere - et ukært barn har mange navne. I perioden fra 
1500-tallet og til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe men
nesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Mennesker 
som udførte uærlige opgaver såsom fjernelse af selvdøde dyr eller 
som bødlens hjælpere blev marginaliseret og udstødt af samfundet.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.00
Holstebro Museum. Frederik Strand, København - cand.mag., ph.d. 
i politihistorie, museumsleder ved Politimuseet. (FU). Varulvene - 
Hitlers terrornetværk i Danmark: Varulve! Det lyder umiddelbart 
som noget fra en dårlig B-film for unge og mere barnlige sjæle. Om
kring 1945 dækkede ordet imidlertid over et netværk, hvis metier 
var blodig alvor. Netværket bestod af sovende terror-celler, der 
mange steder i Europa var klar til at blive aktiveret og slå til, når - 
og hvis - Det Tredje Rige gik under.

Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00
Dejbjerglund Efterskole, 6900 Skjern. Bemærk: Her kræves tilmel
ding og der er deltagerbetaling incl. kaffe. Gitte Christensen, Hvid
ovre - bibliotekar: (FU). Formidling af din slægtsforskning. Du har 
slægtsforsket i et stykke tid, og nu vil du gerne præsentere noget for 
din familie. Få inspiration til, hvordan du kan gøre dit materiale 
mere vedkommende for andre.

Torsdag den 26. november kl. 19.00
Holstebro Museum. Anton Blaabjerg, Viborg - genealog og slægts
forsker: (FU). Skifteafholdelse og arveregler. Hvem afholdt skifte 
efter hvem? Hvornår arvede sønner og døtre lige meget? Påfal
dende mange skifter giver ikke overskud, er der en forklaring på det

Medlemsaftener
Holstebro på Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A - Lokale E. 
Uformelle aftener med fri diskussion afholdes torsdage den 17. sep
tember, 15. oktober og 12. november. Skjern på adressen Tømrervej 
11. Uformelle aftener med fri diskussion afholdes torsdage den 10. 
september, 1. oktober, 5. november og 3. december. Trådløst inter
net er til rådighed.

9

http://www.korsoerslaegt.dk
mailto:gunhild.olesen.moller@rn.dk
mailto:kirstensanders@gmail.com


Kursusvirksomhed

Undervisning i edb-programmer til slægtsforskning: Vi afholder 
lejlighedsvis workshop i Brother’s Keeper på Dejbjerglund Efter
skole. Det foregår en lørdag fra kl. 9.30 til ca. 16. Der er begynder- 
og fortsætterhold. Der medbringes egen bærbar PC. Kursusgebyr 
kr. 200 incl. fortæring. Vi afholder lejlighedsvis brugeraftner i 
slægtsforskningsprogrammet Legacy. Et program der vinder mere 
og mere udbredelse blandt brugere. Nærmere herom på hjemmesi
den og i nyhedsinformationer. Vi arrangerer tillige løbende kortere 
og længere kurser i slægtsforskning for begyndere og fortsættere 
under LOF. Kurserne afvikles i Holstebro, Struer, Skjern, Ringkø
bing, Videbæk m.fl. byer.

Læsegrupper:
Den gotiske håndskrift volder alle slægtsforskere problemer. Inte
resserede medlemmer kan samles i mindre grupper, hvor man 
hjælper hinanden med at tyde ”hieroglyfferne”. Det foregår oftest i 
dagtimerne på Aktivitetscentret i Holstebro eller på Tømrervej 11 i 
Skjern.

Tid og sted:
Kl. 19.00 Foredrag afholdes normalt på Holstebro Museum, Muse
umsvej 2, hvis ikke andet fremgår af programmet.
Kl. 19.00 Medlemsaftener i Holstebro normalt på Aktivitetscentret 
i Danmarksgade 13 B, hvis ikke andet fremgår af hjemmesiden.
Kl. 19.00 Workshopaftener i Skjern/Ringkøbing afholdes i Hjem
meværnets lokaler på Tømrervej 11 i Skjern.

Kontingent:
175 kr. pr. husstand

Hjemmeside
www.nordvestjysk-slaegt.dk
Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på e-mail via hjemmesi
den.

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen.

BESTYRELSE:
Niels Aage Holmgaard, formand, Lillegade 15 2th. 8300, Odder. ® 

2065 5167 E: naah@nail.tele.dk
Erik Jensen, næstformand
Ivan Pedersen, kasserer
Jette Sørensen, sekretær
Ragnhild Laumark, bestyrelsesmedlem
Bodil Holm, suppleant

Torsdag 3. september 2015
Så starter vi igen på arkivet. Vi håber på nogle har noget materiale 
med som vi måske kan hjælpe med eller vi prøve at finde ud af om 
der skal laves en eller anden tur og evt. hvor til.

Onsdag 7. oktober 2015
Foredrag ved Ulrich Alster Klug, Underviser og foredragsholder. 
Emnet er: Slægtsforskeren og fæstebonden.

Torsdag 5. november 2015
Foredrag ved Jørgen Christiansen. Emnet er: ”Hvor lå forfædrenes 
ejendomme?” Jørgen Christensen vil vise, hvordan man på basis af 
forarbejdet til 1844 - matriklen kan kombinere oplysninger derfra 
med de mange muligheder, ”Danmarks Arealinfo-mation. Ofte kan 
man lokalisere en forfaders bopæl meget præcist, få et godt indtryk 
af hvor meget jord han rådede over, tegne hans jord ind på et land
kort som illustration til slægtsbogen.

Onsdag 9. december 2015
Så holder vi juleafslutning, som sædvanlig med gløgg og æbleskiver
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samt en jule-fortælling og måske en film, og kommer så igen med 
gode ideer til foredrag.

Tid og sted
Alle arrangementer foregår på Møllevej 3-5, Stuehuset på Odder Mu
seum. Alle, kl. 19.00

Kontingent
200 kr. for enkeltmedlemmer/300 kr. for par om året. Pris for fore
drag inkl.: kaffe/te er 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikkemed- 
lemmer

Hjemmeside.
www.slaegtshistorie.odderweb.dk - E: slaegt@odderweb.dk

Slægtshistorisk Forening, Odense

BESTYRELSE:
Jytte Skaaning, formand og foreningens repræsentant i Byhistorisk 

udvalg, Vinkældervej 6A, 5000 Odense C.
S 6614 8877 E: formand@odenseslaegt.dk

Ulrich Alster Klug, næstformand og webmaster, Erritsø Bygade 45,
7000 Fredericia ® 4116 6177
E: webmaster@odenseslaegt.dk

Lilian Hedelund Rasmussen, kasserer, Ørnevej 22, 5210 Odense NV.
® 2267 4487 E: kasserer@odenseslaegt.dk

Erling Kildal, sekretær, Kronhjortløkken 220, 5210 Odense NV. ® 
2179 2633 E: sekretair@odenseslaegt.dk

Jørgen Andersen, medlem, Ternevej 4, 5210 Odense NV.
® 5115 6613 E: medleml@odenseslaegt.dk

Finn Madsen, suppleant, Langesøvej 13, 5230 Odense M.
S 5852 2015/2214 7324 E: suppleant@odenseslaegt.dk

Onsdag 26. august
Winni Ostergaard, forfatter, Århus: Et signalement af 1800-tallet. 
Hvorfor var dødeligheden så stor blandt småbørn i 1800-tallet? 
Blev såkaldt ”uægte” børn udstødt af lokalsamfundet i samme peri
ode? Og hvordan var den sociale mobilitet? Kunne man blive gård
mand, hvis man var vokset op i fattighuset? Arrangør: Slægtshisto
risk Forening, Odense.

Torsdag 24. september
Anders Bo Rasmussen, forfatter: I krig for Lincoln. Anders er ad
junkt i amerikanske studier v. Syddansk Universitet, ph.d. i journa
listik og har skrevet bogen om 4 danske udvandreres oplevelser i 
Den amerikanske borgerkrig. Vi hører om, hvordan han har fået 
personerne i bogen vækket til live. Arrangør: DIS-Odense.

Onsdag 30. september
Carsten Egø Nielsen, historiker og forfatter: Kvindehjemmet på 
Sprogø. Baggrunden for oprettelsen i 1923. Internatet Sprogø var 
for letlevende kvinder under åndsvage forsorgen. En beretning om 
en tid, hvor ”anderledes individer” blev anset for at være ”farlige for 
samfundet” og derfor skulle isoleres. Arrangør: Slægtshistorisk For
ening, Odense.

Tirsdag 6. oktober
Mette Fløjborg, formand for DIS-Odense:
Skørtejægeren; på jagt efter de kvindelige aner. Det er altid lettest 
at finde mændene i slægten. De bærer familienavnet og er familiens 
overhoved. Men hvordan finder vi vores formødre? Kom og få ideer 
til at finde noget om kvinderne i din slægt. Arrangør: DIS-Odense.

Torsdag 22. oktober
Bettina Buhl, museumsinspektør og forfatter: Hvad spiste vores 
forfædre? Bettina Buhl arbejder med forskning og formidling af 
måltidets kulturhistorie på Dansk Landbrugs-museum og er forfat
ter til bogen: Det danske måltid i 15.000 år. Foredraget kommer 
bag om måltidets kulturhistorie I Danmark. Vi skal i køkkenet, i ha

http://www.nordvestjysk-slaegt.dk
mailto:naah@nail.tele.dk
http://www.slaegtshistorie.odderweb.dk
mailto:slaegt@odderweb.dk
mailto:formand@odenseslaegt.dk
mailto:webmaster@odenseslaegt.dk
mailto:kasserer@odenseslaegt.dk
mailto:sekretair@odenseslaegt.dk
mailto:medleml@odenseslaegt.dk
mailto:suppleant@odenseslaegt.dk


ven, på marken og selvfølgelig skal vi have et spændende kig på de 
ældste danske kogebøger. Arrangør: DIS-Odense.

Onsdag 28. oktober
Medlemmernes fortælleaften. Denne aften vil vore medlemmer få 
lejlighed til at dele deres slægtsforskningsresultater med hinanden. 
Vi forestiller os indlæg af 10 til 30 minutters varighed. Kontakt 
Jytte Skaaning, så vi i god tid kan koordinere aftenens bidrag.

Torsdag 19. november
Peter Wodschou Christensen: Plejebørn, tyveknægte og andre 
skæbner. Vagtmester på Rigsarkivet Peter Wodskou fortæller histo
rier fra egen slægtsforskning. Med udgangspunkt i aner, som i før
ste omgang syntes umulige at komme videre med. Arrangør: DIS- 
Odense.

Onsdag 25. november
Jørgen Larsen, cand. mag. og fhv. museumsinspektør: Carl Niel
sens slægt. Han blev født for 150 år siden. Hans slægt stammede fra 
Fyn, fra landet og fra fattige forhold; men det er ikke hele sandhe
den, og her vil vi fortælle lidt mere detaljeret om den: Hvem var 
personerne, hvor boede de, og hvad levede de af. Arrangør: Slægts
historisk Forening, Odense.

Onsdag 2. december - Gotisk værksted
Har du også gotiske tekster, du ikke har kunnet få hjælp til andre 
steder, så medbring dem denne aften, hvor bestyrelsen vil hjælpe, 
når teksterne læses i fællesskab. Julehygge.

Onsdag 27. januar 2016
Generalforsamling ifølge vedtægter.

Tid og sted
Enkelte arrangementer afholdes i samarbejde med DIS-Odense og 
Folkeuniversitet. Såfremt andet ikke er anført er alle nævnte arran
gementer gratis for vore medlemmer. Når intet andet er nævnt af
holdes møder og foredrag kl. 19.00 i Odense Kultur- og Idrætshus 
(Bolbro Skole), Stadionvej 50, 5200 Odense V, Indgang F (det 
gamle lærerværelse). NB! Mødested/lokale kan blive ændret. Check 
derfor hjemmesiden: www.odenseslaegt.dk. Gratis parkering i sko
legården. Kaffe/the kan købes ved de almindelige møder. Bus 31 og 
31P har stoppested ved skolen (stoppested Stadion, Stadionvej). 
Bus 32 har stoppested Hauges Plads.

Slægtsroderi
Starter mandag 14. september kl. 10.15-12.45. Hver anden mandag 
i hele efteråret frem til 23. november 2015. Workshop om slægts
forskning. Vi fortæller om ’dagens emne’ og derefter hjælper vi hin
anden med at slægtsforske. Sted: Odense Kultur- og Idrætshus, 
Stadionvej 50, 5250 Odense V, Indgang F. Arrangør: DIS-Odense.

Snakke dag på Rigsarkivet, Odense, kl. 9-12
Første torsdag i måneden, start 8. september 2015 til 3. december 
2015 kl. 9-12. Vi gennemgår ’dagens arkivalie’ og vores hjælpere 
guider dig i arkivspørgsmål. Husk at bestille arkivalier via DAISY: 
www.sa.dk. Sted: Rigsarkivet, Odense læsesal, Jernbanegade 36 A, 
5000 Odense C. Arrangør: DIS-Odense, gratis adgang for alle.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 100 kr., par 140 kr. for foreningens tilbud og 
SLÆGTEN to gange årligt. Har du ikke netbank mulighed kan beta
ling ske på ”manuel” måde til kassereren eller formanden.

Hjemmeside
www.odenseslaegt.dk

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
BESTYRELSE:
Jørn Lund, formand, Skovbrynet 11, 8450 Hammel

® 8696 3705/4072 4441 E: jlund@post.tele.dk
Britta Juul, næstformand, Frejasvej 55, 8920 Randers NV

2250 9977 E: britta.j@pc.dk
Anna Rousing Hadsund, kasserer, Møllebakken 21, 9550 Manager

® 2424 0516 E: anna@rousinghadsund.dk
Kirsten Christensen, Chr. Winthersvej 2, 8920 Randers NV

S 5194 1941 E: kirstenchr2@gmail.com
Kathrine Tobiasen, sekretær, Korsagervej 13, 8940 Randers SV @

4128 6530 E: k_tobiasen@mac.com
Henning Torp Jensen, suppleant, Fuglebakken 4, 8960 Randers SV

4242 7733 E: henningtorp@gmail.com
Åse Fihl, suppleant, Mimose Alle 2a, 8920 Randers NV

@ 5250 4809 E: fihl.aase@gmail.com

Tirsdag 8. september
Vi starter sæsonen med en rundvisning i Set. Mortens Kirke, hvor 
Flemming Kloster Poulsen vil fortælle om kirkens tilblivelse, træ
skærerarbejdet fra 1600-tallet og det nye alterbillede af Per Kirkeby 
fra 2003 og om det kirkelige liv her og nu. Vi mødes ved kirkens 
indgang kl. 19.

Tirsdag 29. september (FU)
Stine Lucia Rasmussen, museumsformidler: Herregården som æg
teskabsmarked - herregårdens ansatte 1880-1970.
Danske herregårde har gennem et utal af generationer været nogle 
af landets største arbejdspladser. Det var også tilfældet i perioden 
1880-1970, hvor herregårdene opsugede mange af de unge på lan
det.
Foredraget handler om de ansatte på de østjyske herregårde og vil 
blive krydret med gode fortællinger om livet som ansat. Undervejs 
vil man høre mere om både kærligheden og om uægte børn.

Tirsdag 20. oktober (FU)
Freja Gry Børsting, museumsinspektør: 500 års indvandring til 
Danmark.
Med udgangspunkt i såvel lovgivning, traditioner og emner som ar- 
bejdsindvandring er foredraget en rejse i immigranternes møde 
med Danmark.

Tirsdag 10. november (FU)
Jørgen Peder Clausager, cand.mag., tidl. arkivleder: Træk af kvin
dens liv omkring 1700-1970.
Det er en gængs opfattelse, at kvinderne indtil det 20. århundrede 
var undertrykte og ikke havde nogen rettigheder. Måske trænger 
denne opfattelse til revision, for så vidt angår kvindens stilling i det 
traditionelle landbrugssamfund.

Tirsdag 1. december
Julemøde.
Poul Ibsen-From vil fortælle om lægdsruller, hvorefter vi hygger os 
med julekaffe og kage, som foreningen er vært ved.

Tid og sted
Arrangementerne finder sted kl. 19 i Fritidscenteret, lokale 8,1. sal. 
Vestergade 15, Randers, hvis ikke andet er anført.
Den 3. mandag kl. 16.30-18.30 i “sæson-månederne” hjælper vi 
med slægtsforskerproblemer på Randers Bibliotek, Stemannsgade 
2, Randers. Alle er velkomne.

Kontingent
160 kr. pr. år (arrangementer og Slægten)

Hjemmeside
www.slaegtranders.dk
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Roski Ideegnens Slægtsforskerforening
BESTYRELSE:
Hanne Rosenkilde Larsen, formand, Hortenziavej 4, Vester Såby

4330 Hvalsø ® 4649 9384 E: formanden@roskildeslaegt.dk 
Kirsten Printzlau, kasserer, Linkøpingvej 275 st. th. 4000 Roskilde

3? 4675 1128 E: kassereren@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, Skovlyst 75 A, Himmelev 4000

Roskilde 2826 2088 E: sekretaeren@roskildeslaegt.dk 
Martin Bang Dahl, Dalstrøget 22 B 4140 Borup S 2214 4502 E:

martin@roskildeslaegt.dk
Inge Bigum, Skyttevej 6, 4000 Roskilde ® 3082 4636

E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag d. 8. september
Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med, hvis du har 
problemer, så vil vi forsøge at hjælpe dig. Der vil være rig lejlighed 
til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere. Der 
vil være adgang til internettet. Tag din egen P.C. med.

Tirsdag d. 13. oktober
Sociale relation blandt landboere, ved Martin Bork mag. art i histo
rie. Den almindelige befolkning har kun sjældent efterladt sig egne 
skriftlige kilder, men alligevel kan vi lære dem at kende ved at kom
binere kilderne systematisk. Det er faktisk forbavsende, så tæt vi 
kan komme på de enkelte menneskers holdning til hinanden og de
res omgivelser.

Tirsdag d. 10. november
Avisen - en kilde for slægtsforskere ved cand.mag. Tommy P. Chri
stensen. Der vil især fokuseres på de stofområder i de gamle aviser, 
der kan være af interesse for slægtsforskere. Hvilke problemer, kan 
der være ved brugen af aviser. De problemer illustreres med eksem
pler og foruden gennemgås de almindeligste hjælpemidler til op
sporingen af gamle aviser.

Tirsdag d. 8. december
Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge, bestyrelsen vil søger for 
kaffe og hjemmebagt kage.
Tilmelding til sekretæren senest d. 4. december

Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne kl. 19.30 på Kildegården, 
Helligkorsvej 5 1. sal 4000 Roskilde. OBS: Foreningen har endnu 
ikke fået tildelt lokalenummer, vi får først besked senere, når dette 
sker, vil sekretæren sende en mail til medlemmerne, det vil også stå 
på vores hjemmeside.
Hjælp til slægtsforskning kan fås af en erfaren slægtsforsker en 
time før hvert møde, efter aftale med sekretæren. Medbring selv 
kaffe/ the m. m.

Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr. par 200 kr. inkl. Slægten og foreningens 
Årsskrift. Gæster 30 kr. pr. møde

Hjemmeside, www.roskildeslaegt.dk

Slægtsforskere i Rødovre
BESTYRELSE:
Karin Forslund, formand, Koldbyvej 42, 2610 Rødovre

S 2064 7318 E: karin.f@outlook.dk
Edvin Bolsmand, næstformand, Låsbyvej 29, 2610 Rødovre

HR 3641 0807 E: ebolsmand@live.dk
Flemming Nordquist Johannesen, kasserer, Tårnvej 71,1 tv, 2610

Rødovre S 2346 5416 E: fnj@comxnet.dk
Anni Johansen, sekretær, Brøndby Parkvej 18 st, 2605 Brøndby

S? 2299 6490 E: annjo@brnet.dk
Annette Pia Andersen, Lucernevejl42,2610 Rødovre

HR 2Q87 9494 E: annette.pia@mail.dk

Onsdag 2. september

Opstart ny sæson Googlekort v/ Leif Frederiksen. Hvordan kan 
Goolgekort bruges i slægtsforskningen.

Onsdag 16. september
Sigurd Rambusch fortæller om bogen ”Ane Cathrine Andersdatter” 
dømt for mord på 3 af sine børn og halshugget.

Onsdag 23. september
Netcafé. Har du problemer med pc eller Legacy så tag din pc med. 
og hent hjælp

Onsdag 30. september
Besøg på Dansk Folkemindesamling kl. is(bemærk tidspunktet) 
Christians Brygge 1219 Kbh

Onsdag 14. oktober
Medlemsmøder.

Onsdag 28. oktober
Hans Peter Poulsen foredrag om Skolearkiver

Onsdag 11. november
Medlemsmøder.

Onsdag 18. november
Netcafé. Har du problemer med pc eller Legacy så tag din pc med. 
og hent hjælp

Onsdag 25. november
Medlemsmøder.

Onsdag 9. december
Juleafslutning(kun medlemmer)

Sted
Møderne foregår på Rødovregård Kirkesvinget 2610 Rødovre

Hjemmeside
www.slaegtsforskere-i-roedovre

Slægtsforskerne i Silkeborg
BESTYRELSE:
Bent Nymand, formand, Teglgårdsparken 42, 8882 Fårvang

S 8687 1844 E: inbe@fiberpost.dk
Torben Skov, næstformand, Gu Id borgvej 11, 8600 Silkeborg

9 8682 9838 E: torben.peter.skov@mail.dk
Ole Porup, kasserer, Thorupsgårdsvej 20A, Voel, 8600 Silkeborg

9 8685 3770 E: oleporup@hotmail.dk
Birgit Pedersen, sekretær, Rudbølvej 27, 8600 Silkeborg

S 2789 9283 E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen, Frederiksberggade 38 C, 8600 Silkeborg

S 8681 5062 E: grethe@privat.dk

Studiekreds i gotisk læsning
Tirsdage: 25. august, 8. september, 29. september, 3. november, 1. 
december

Tirsdag 22. september
Erik Kann, Seniorkonsulent ved Kennedy Centret under Juliane 
Marie Centret på Rigshospitalet. I regn og slud skal posten ud - 
kommer der mon brev i dag? Husets datter ventede længselsfuldt 
ved indkørslen til gården. Mon der kom post i dag, post fra ham...? 
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Takket været et righoldigt og velregistreret materiale fra landets 
postkontorer, er det muligt at komme ganske tæt på postvæsenets 
arbejde, navnlig i tiden fra 1900 og fremefter. Personalesagerne gi
ver fyldige oplysninger om de, der delte posten ud, medens andre 
sager fortæller om det daglige arbejde på postkontoret. Foredraget 
fortæller dig om, hvordan du kan benytte arkivalierne. Gennem en 
række praktiske eksempler får du et indblik i, hvorledes du kan få 
glæde af disse arkiver i din egen slægtsforskning. Du får også en in
troduktion til de mange spændende kilder, der findes på Post & 
Tele Museet.

Tirsdag 20. oktober
Senior forsker ph.d. Kenn Tarbensen. Virksomhedsarkiver som 
slægts- og lokalhistoriske kilder. Seniorforsker Kenn Tarbensen, 
Rigsarkivet, vil fortælle om, hvordan man bruger erhvervshistori
ske arkiver til slægts- og lokalhistorie. Det kan være alt fra løn
ningslister i fabriksarkiver, ind- og udlånshovedbøger i sparekasse
arkiver, købmænds regnskabsbøger, kreditforeningssager og meget 
andet. Materialet er stort, men det er sjældent benyttet af andre 
end ”professionelle” forskere. Foredraget vil dermed give ny inspi
ration til alle, der interesserer sig for slægts- og lokalhistorier.

Tirsdag 17. november
Leif Sepstrup, foredragsholder og slægtsforsker. Kriminalhistorie i 
Slægtsforskning.
1867 blev der begået et mord i Harte vest for Kolding. En gennem
gang af de mange hundrede sider rets dokumenter, har banet vejen 
for en rigtig kriminalhistorie. Den er krydret med mange spæn
dende detaljer. Hovedårsagen til mordet var en ung kvinde, der, 
som den del af en ejendomshandel, blev gift med en noget ældre 
mand. Forholdet halter, og hun finder sig en hemmelig kæreste i 
form af en udstationeret dragon, som i sit civile liv er hjemmehø
rende i Munkebo. Hun antager en fætter til at skaffe ægtemanden 
af vejen. En mørk december nat skulle ægtemanden skaffes af ve
jen. Gik alt lige efter drejebogen eller blev det tilfældighedernes 
spil? Der vil desuden blive fortalt om de mange unikke dokumenter 
fra sagen, som undervejs er dukket op fra gemmerne, bl.a. kæreste
breve og trolddomsbøger.

Tirsdag 8. december
Julemøde. Bemærk foregår i Lunden

Tid og sted
Alle arrangementer er kl. 19 og foregår I Medborgerhuset, Bind
slevs Plads, Silkeborg

Hjemmeside
www.silkeborgslægt.dk

Slægtsforskerne på Skibby-egnen
BESTYRELSE:
Hans Christian Nielsen, formand, E: hchr@mail.tele.dk 
Christian Krogsgård, næstformand, E: chr40@c.dk
Jette Scheel, kasserer, E: jette-scheel@hotmail.com 
Britta Jensen, bestyrelsesmedlem, E: j-p-j@mail.dk 
Kirsten Henriksen, sekretær, E: kirsten.henriksen@nypost.dk 
Carl Guldbjerg Jensen, webmaster, E: cg@carlguld.dk

Medlemsmøder
Kl. 14-16 tirsdag 15. september, tirsdag 20. oktober, tirsdag 17. no
vember (julemøde) på Skibby Fritidscenter.

Gotisk læsning
Kl. 14-16 tirsdag 8. september, tirsdag 13. oktober, tirsdag 10. no
vember på Skibby Fritidscenter.

Legacy
Kl. 14-16 onsdag 23. september, onsdag 28. oktober, onsdag 25. no
vember på Skibby Fritidscenter.

Sommerudflugt

18. august til ”Museet for Søfart” og ”Værftsmuseet”, Helsingør.

Kontingent
125 kr. for enkeltpersoner/175 kr. for ægtepar.

Hjemmeside
www. skibbyslaegt. dk

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

BESTYRELSE:
A.M. Krogh-Thomsen, formand, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke

® 4717 9251 E: krogh@get2net.dk
Lena Sørensen, kasserer, Løven 28, 3650 Ølstykke

S 4717 5562 E: sfs.lenas@gmail.com
Margit Dujardin, sekretær og Erling Dujardin bestyrelsesmedlem,

Aspegården 38, 2670 Greve
S 4390 8625 E: fam.dujardin@image.dk

Gitte Bergendorff Høstbo, redaktør, Ettehavevej 51 b, 2730 Herlev
E: janhb@mail.danbbs.dk

Peter Wodskou, bestyrelsesmedlem, Arnesvej 44, 2700 Brønshøj
S 3828 9475 E: peter.wodskou@get2net.dk

Bodil Thomasberg, bestyrelsesmedlem, Anemonevej 44, 3450
Allerød ® 4814 2793 E: bodil@bodilogniels.dk

Aino Kronsell, suppleant, Cypressen 4, 4000 Roskilde
® 4638 3487 E: aino@kronsell.dk

Onsdag 9. september kl. 19.00
Retsbetjentarkiver.” Ulrich Aister Klug, underviser, forfatter, og 
formand for SSF. Hvad kan vi finde og hvordan bruger vi arkivalier 
fra retsbetjentene. Retsbetjenten var indtil 1919 dommer, politime
ster, skifteforvalter og notarius publicus. Foredraget handler om de 
mange arbejdsområder, samt om hvordan man arbejder med arki
valierne og bestiller dem i omlineregistraturen DAISY. Der illustre
res med praktiske eksempler.

Onsdag 7. oktober kl. 19.00
Når Døden indtræder: Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt. Skifter 
og dødsattester. Hvordan finder og bruger vi skifterne på Arkivalie- 
ronline så de kan læses online hjemme, og hvordan bestilles skifter 
i Daisy. Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsat
tester og skiftesager. Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der 
benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysnin
ger om dødsårsag og fødested. Vi skal også se på, hvad skifterne in
deholder. I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde 
og hans families hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde de. 
Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det rigtige sted 
at lede.

Lørdag 24. oktober kl. 9.30-15.15
Slægtsforskerdag i Herlev Medborgerhus. Tema: København på 
godt og ondt. 3 fine foredrag. 1. ”En hovedstad i kraftig vækst siden 
1600-tallet”. 2. ”Erindringssamling på Nørrebro og om de sociale 
forhold i 1900-tallet”. 3. ”Ludere, lommetyve og originaler i det 
gamle København”. Læs mere samt tilmelding på foreningens 
hjemmeside.

Onsdag 11. november kl. 19.00
Der har boet jøder i Danmark i 400 år.” Samlingsinspektør mag. 
art. Sara Fredfeldt vil give en introduktion til dansk jødisk historie 
med udgangspunkt i Dansk Jødisk Museums samling. Dette vil 
blive fulgt af en introduktion til diverse online databaser, bøger og 
arkiver, hvor danske jøder har sat deres sporer gennem disse 400 
år. Sidst men ikke mindst vil der komme en kort introduktion til 
museets længe ventede ”Klik og Find”, hvor man som privat person 
selv kan bidrage med historier og anekdoter til den dansk jødiske 
fortælling.
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Onsdag 9. dec. kl. 19.00

Skæbner i arkivet - og i 1700-tallets København”. Professor i histo
riker og forfatter Ulrik Langen: Arkiverne er fulde af menneske
skæbner, der normalt ikke når frem til historiebøgernes sider. I 
dette foredrag skal vi møde nogle af dem og høre mere om den by, 
hvor de levede. Men vi skal også gøre os tanker om, hvordan vi be
handler fortidens mennesker som mere og andet end kuriøse, hi
storiske figurer.

Tid og sted
Foreningens foredrag afholdes i Mormonkirkens lokaler På Nitivej 
8, Frederiksberg. Det er fine nye lokaler, som vore medlemmer er 
glade for, Der er gode bus og togforbindelser.

Hjemmeside
www.genealogi-kbh.dk

Sydkystens Slægtsforskerforening i 
Gersagerparken
BESTYRELSE:
Ingrid Bonde Nielsen, formand, 84390 8060

E: ingrid@bnielsen.eu
Jytte Rasmussen, kasserer, 84390 3564

E: kasserer@sydslaegt.dk
Lisbet Larsen, næstformand, 84615 0571

E: naestformand@sydslaegt.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, sekretær, 8 5180 3212
Bjarne Fallesen, 8 4390 4588

Mandag 7. september
Foredrag: Bødlen, rakkerne, natmændene og kæltringerne - 300 
års glemt danmarkshistorie v/ Mette Gundel

Mandag 14. september
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Mandag 21. september
Tema: Bødler, rakkere, natmænd og kæltringe i din slægt v/ alle

Mandag 28. september
Spørgeaften - vi hjælper hinanden

Mandag 5. oktober
Foredrag: Skolearkiverne v/ Hans Peter Poulsen

Mandag 12. oktober
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Mandag 19. oktober
Tema: Skolelærere i slægten v/ alle

Mandag 26. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden

Mandag 2. november
Foredrag: Pasprotokoller v/ Michael Dupont

Mandag 9. november
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Mandag 16. november
Tema: En præsteforfader i slægten
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Mandag 23. november

Spørgeaften - vi hjælper hinanden

Mandag 30. november
Juleafslutning med gløgg og julestue. Tilmelding senest 24. novem
ber. Pris 20 kr.

Desuden har vi diverse ikke planlagte arrangementer efter aftale.

Tid og sted
Aftenmøder afholdes kl. 19 - 21 i lokalet, med få undtagelser, dag
møder se program, ”Slægtsforskerforeningen” Gersagerparken 49, 
parterre, 2670 Greve

Kontingent
Enkelt 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. Gæster 25 kr. pr. gang ef
ter aftale med formanden

Hjemmeside
http://www.sydslaegt.dk

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

BESTYRELSE:
Nicolai Johannsen, formand, Kystvej 9, 6320 Egernsund

8 7444 2383 E:nic@egernsund.dk
Bent Pawlowski, næstformand, 6360 Tinglev
Margit Hansen, kasserer, Smedevænget 20, Guderup, 6430

Nordborg 8 7445 8184 E:margit@markur.dk
Hanne Christensen, sekretær, Stenbjergparken 6A, 2. tv, 6400

Sønderborg 8 7442 2113 E: skriver@shfs.dk
Ingeborg Kraft, 6400 Sønderborg
Karin Clausen, 6400 Sønderborg
Tage Lahn Sloth, 6400 Sønderborg

Lørdag 19. september kl. 10.00-ca. 16.00
Slægtsforskertræf.
På Slægtsforskertræffet vil der være udstilling af slægtsforskning, 
foredrag, ”Slægtsforsker-Café”, mulighed for gode råd og tips samt 
ikke mindst hyggeligt samvær med andre slægtsforskere. Slægtshi
storisk Forening Sønderjylland opfordrer alle interesserede fra hele 
landet til at deltage tilmelding til foreningens sekretær på telefon 
eller mail. Læs mere på foreningens hjemmeside eller kontakt se
kretæren direkte.
Samme dag, kl. 14.00-ca. 15.30:
Foredrag: ”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner” ved Peter 
Wodskou Christensen, vagtmester, Rigsarkivet. Peter Wodskou gi
ver eksempler fra egen slægtsforskning. Eksemplerne tager ud
gangspunkt i aner, som i første omgang syntes umulige at komme 
videre med. Praktiske oplysninger: Medbring selv madpakke. Kaffe, 
the og vand kan købes.

Torsdag 1. oktober kl. 19.00-ca. 21.00
Medlems- og kontaktmøde. Mødet vil hovedsageligt være en intro
duktion til nye slægtsforskere. Læs mere på foreningens webside.

Lørdag 31. oktober kl. 10.00-ca. 15.30
Temadag om slægtsforskning
Dagens program:
Kl. 10.00: Foredrag / workshop om ”Brothers Keeper” ved Chris 
Gade Oxholm Sørensen.
Foredraget indeholder de seneste nyheder i Brother’s Keeper samt 
en gennemgang af grundprincipperne i Brother’s Keeper. For den 
der ikke tidligere har arbejdet med Brother’s Keeper, vil der være 
mulighed for at se, hvorledes de første slægtsdata indtastes i pro
grammet. Foruden gennemgangen bliver der også fortalt og vist 
små og nyttige fiduser.
Kl. 13.30: ”Foredrag om slægtsforskning i Hærens og Søværnets ar
kiver” ved Jørgen Green. Hærens og søværnets arkiver indeholder 
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vigtige arkiver for slægtsforskere. Jørgen Green, som bl.a. har skre
vet bogen ”Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og 
søværnets arkiver”, vil i sit foredrag hjælpe slægtsforskere og andre 
militærhistorisk interesserede med at finde frem til de relevante ar
kivalier på Rigsarkivet og bestille dem via DAISY eller se dem på 
Arkivalieronline.
I pauserne vil der være mulighed for at stille spørgsmål i ”Slægts
forsker-Caféen”, hvor bestyrelse og medlemmer vil prøve at hjælpe 
med evt. spørgsmål om slægtsforskning. Praktiske oplysninger: 
Medbring selv madpakke. Kaffe, the og vand kan købes ved mødet.

Onsdag 11. november kl. 19.00-ca. 21.00
”Slægtsforskning - Hvad kan biblioteket tilbyde?” ved bibliotekar 
Hanne Næsborg-Andersen, der vil komme ind på alt, hvad bibliote
ket kan byde på i forbindelse med slægtsforskning, herunder biblio
tekets Avismagasin. I efteråret tilbydes et kursus i slægtsforskning 
for begyndere med start i oktober 2015. Se mere på foreningens 
webside i løbet af efteråret 2015.

Foredragene afholdes i samarbejde med bl.a. Folkeuniversitetet. 
Udover de ovennævnte møder arrangerer foreningen også en række 
møder og kurser, der fortrinsvis er forbeholdt medlemmerne. Des
uden vil der særligt ved heldags-arrangementer være mulighed for 
at få hjælp og tips til slægtsforskning. Slægtshistorisk Forening 
Sønderjyllands samlede program lægges på foreningens hjemme
side i løbet af sommeren 2015.

Sted:
Medmindre andet er oplyst afholdes arrangementerne på Sønder
borg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg. Indgang og P- 
plads via Ahlmannsvej. Møderne er - som hovedregel - åbne for 
ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. ikke-medlemmer) 
betaler 30 kr. i entre. Ved særlige arrangementer kan entreen bort
falde eller være højere, hvilket vil være annonceret på foreningens 
website.

Kontingent.
170 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse sker ved henvendelse til 
kassereren.

Hjemmeside, www.shfs.dk

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE:
Jesper Ratjen, formand, Majvænget 66, Bramdrup, 6000 Kolding ® 

7551 8063 E: j.ratjen@stofanet.dk
Kai Aurbo, næstformand, webmaster, redaktør, Borggårdsparken

38, 7080 Børkop S 7586 8315
E: kaiaurbo@gmail.com

Jonna Qvortrup, kasserer, Prangervej 82, 7000 Fredericia
S 7592 9678 E: jonnaqvortruo@hotmail.com

Niels Thomsen, sekretær, Agatvænget 7, 7000 Fredericia
@ 4045 2673 E: aase.niels.thomsen@gmail.com

Jens Chr. Bruun-Toft, bibliotekar, Blåkjærsvej 16, Erritsø, 7000
Fredericia 7594 0810 E: bruun-toft@mail.dk

Hanne Olsen, forlystelsesråd, Vesterdalsvej 6, 7000 Fredericia S
40411879 E: hannejonolsen@gmail.com

Karen Petersen, moccamester, Rygårdsvej 4, lejl.51, 7000
Fredericia ® 7533 7312
E: karen.margethe.petersen@gmail.com

Bodil Bruun-Toft, ass. Moccamester, Blåkjærsvej 16, Erritsø, 7000
Fredericia ® 7594 0810 E: bruun-toft@mail.dk

Lørdag 5. september
Sensommerudflugt til »Tidens samling«, Odense. Deltagerpris 175 
kr. Mødetid og sted: Se udsendt ”flyer” og hjemmesiden

Mandag 14. september (FU)
Ulrich Aister Klug, slægtsforsker og forfatter, Fredericia. Den store 
udvandring. Tusinder af danskere søgte især mellem i860 og 1940 
nye græsgange. Vi får anvist nogle praktiske eksempler, der viser, 

hvordan man sporer udvandrere både i Danmark og især i USA; 
herunder mulighederne på www.ancestry.com

Onsdag 23. september
Slægtstemaaften ved Bestyrelsen m.fl. Hjælp til vores egen slægts
forskning.

Mandag 12. oktober (FU)
Peter Korsgaard, arkivar, Geodatastyrelsen, København. Geodata
styrelsen besidder en række arkiver, som er interessante for slægts
forskeren. Meget er indscannet og kan downloades fra nettet. Fore
draget gennemgår de vigtigste kilder, som omfatter navnestof på 
både personer og ejendomme og deres beliggenhed.

Tirsdag 2o.oktober
Besøg på »Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig« i Flensborg, hvor 
vi får rundvisning i ”Den Slesvigske Samling” og bliver orienteret 
om deres tilbud til slægtsforskere. Der vil være rig lejlighed til, at vi 
selv kan gå på opdagelse i samlingen efterfølgende. Vi arrangerer 
samkørsel fra Fredericia i privatbiler. Pris og tilmelding oplyses på 
forudgående møder og hjemmesiden.

Mandag ç.november (FU)
Tommy P. Christensen, cand.mag. Formand for ”Samfundet for ge
nealogi og personalhistorie”, Malmø. Avisen som kilde. Ældre avi
ser rummer meget interessant stof for slægtsforskeren. Hvilke me
todiske problemer kan der være ved benyttelsen af avisen som 
kilde? Det gives der eksempler på. Endelig gennemgås de hjælpe
midler til opsporingen af ældre aviser.

Onsdag 25. november
Slægtstemaaften ved Bestyrelsen. Vi søger informationer i kort og 
aviser og i arkiv.dk efter deltagernes ønske og får også øvelser i go
tisk håndskrift

Mandag I4.december (FU)
Erik Kann, Kommunukationskonsulent, Rigshospitalet-Glostrup 
hospital, København. Udlagt barnefader. Pludselig melder kirkebo
gen: Udlagt barnefader. Hvad kan vi gøre i den situation? Hvilke 
kilder findes og hvilke sanktioner kunne ”de skyldige” idømmes? 
Spørgsmålet om social arv, og samfundets fordømmelse de kvinder, 
som havde fået et ”uægte barn” belyses.

Tid og sted
Møder afholdes 2.mandag i månederne september-april. Ofte i 
samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 
19.15 og afholdes på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik Ill’s Vej 6, Fre
dericia Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at der er lejlighed 
til slægtssnak og til at benytte foreningens bibliotek. Udlån sker i 
forbindelse med møderne. Møderne indledes med “medlemmernes 
10 minutter”. I forbindelse med møderne vil der altid være hjælp at 
hente til tydning af gotisk skrift eller ideer til at komme videre. 
Kaffe / te: 10 kr.

Kontingent.
Inkl. abonnement på Slægts-Tidende og SSF’s SLÆGTEN pr. år 
200 kr. - par 280 kr. GÆSTER ER VELKOMNE. Gæstebilletter 40 
kr. pr. foredrag

Hjemmeside: www.trekanten-slaegt.dk

Vejleegnens Slægtshistoriske Forening

BESTYRELSE:
Anton Dorph-Petersen, formand, Heliosvej 43, 7100 Vejle

® 7583 7691 E: anton@dorph-petersen.dk
Conni Jørgensen, kasserer, Nyboesgade 11, 2. tv., 7100 Vejle S

3135 7181 E: hecolo@gmail.com
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Leif Madsen, sekretær, Horsensvej 30,1., nr. 6, 7100 Vejle
8 2680 4198 E: leif-m@email.dk

Karin Møller Christensen, Skolegade 10, st.th., 7100 Vejle
8 4163 0391 E: karin2@godmail.dk 

Torben Bank Sørensen, Jellingvej 137, 7100 Vejle
8 3171 0925 E: torben@polsterbo.dk

Tirsdag d. 1. september (FU)
Kim Furdal, museumsinspektør, ph.d. holder foredrag om ”Ret og 
vrang om offentliggørelse af billeder”. Vi satser på, at Kim Furdal 
også kommer ind på de ophavsretslige regler vedr. dokumenter 
mm.

Tirsdag d. 6. oktober
Jørgen Christensen, Lem holder Foredrag om Hvor lå forfædrenes 
ejendomme? - 2. del.
I fortsættelse af Jørgen Christensens foredrag i februar er det pla
nen, at vi selv arbejder med stoffet på vores medbragte computere. 
Jørgen Christensen indleder aftenen med en kort repetition af, 
hvordan man kan finde oplysninger om ejendommene og overføre 
oplysningerne til nutidige eller ældre landkort. Derefter er han klar 
med hjælp og tips, når vi hver især kaster os ud i undersøgelser og 
landkortarbejde vedrørende vores forfædre. - Så husk at tage com
puteren med! Hvis tiden tillader det, kan Jørgen Christensen nok 
ikke holde sig fra også at komme ind på realregistre og skøde- og 
panteprotokoller på Arkivalieronline.

Tirsdag d. 3. november
Chris Gade Oxholm Sørensen, ansat ved Århus Brandvæsen, kom
mer og fortæller om det efterhånden gamle og velgennemprøvede 
slægtsforskningsprogram Brothers Keeper. Indhold: Foredraget in
deholder seneste nyheder i Brother’s Keeper samt en gennemgang 
af grundprincipperne i Brother’s Keeper. Hertil hvorledes ens 
slægtsdata importeres, hvad enten det er fra en GEDCOM fil eller i 
forbindelse med en konvertering fra tidligere versioner, så som 5.2 
for Windows. For den der ikke tidligere har arbejdet med Brother’s 
Keeper, vil der også være mulighed for, at se hvorledes de første 
slægtsdata indtastes i programmet. Undervejs vil der også blive vist 
eksempler på udskriftsmulighederne i Brother’s Keeper. Foruden 
gennemgangen, bliver der også fortalt og vist små og nyttige fidu
ser, som man kan i Brother’s Keeper, bl.a. udskriv en tom anetavle 
eller et tomt Familiegruppeskema. Vi er blevet anbefalet at gå ind 
på websiden om Brothers Keeper: www.brotherskeeper.dk

Tirsdag d. 1. december
Julemøde. 2-3 af foreningens medlemmer vil fortælle lidt om deres 
slægtsforskning. Ellers er det medlemsaften, hvor vi hygger os og 
hjælper hinanden med slægtsforskningen. - Så husk at tage com
puteren med!

Tid og sted:
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne kl. 19.15 i Vejle Stadsar
kiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Eventuelle programændringer vil 
blive meddelt på foreningens hjemmeside.

Kontingent:
150 kr. pr. person pr. år. Gæster 50 kr.

Hjemmeside:
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Slægtshistorisk forening for Vestegnen

BESTYRELSE:
Yrsa Holm Kristensen, formand, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup 

« 4344 9741 E: flyr@mail.tele.dk
Hans Mølgaard, næstformand, Markvej 46, 2660 Brøndby Strand

8 2481 7420 E: hans.molgaard.markvej@gmail.com
Annie Aabin, kasserer, Havrens Kvt 4 B, 2620 Albertslund

8 4364 4469 E: annie@dkdata.dk

Niels Holger Jensen, sekretær, Lyngtoftevej 8, 2605 Brøndby
8 4159 3346 E: nhjensen@live.dk

Kay Høier, Rugens Kvt. 7A, 2620 Albertslund
8 4364 3378 E: hoeier.slaegtsf@gmail.com

Tirsdag 8. september kl. 15:00
Udebesøg til Københavns Stadsarkiv. Tilmelding efter først-til- 
mølle-princippet, medlemmer har fortrinsret.

Tirsdag 29. september kl. 19:00
Uffe Poulsen: Når man i et dokument eller på hjemmeside viser re
sultatet af sin slægtsforskning, så vil man naturligvis også gerne in
kludere billeder, der naturligt knytter sig til personerne. Det kan 
være af dem selv, af de bygninger, hvor de boede, eller bare nogle, 
som viser noget om den tid, de levede i. I dette foredrag fortæller 
Uffe Poulsen, hvordan man forholdsvis nemt kan forbedre og til
passe sine digitale billeder. Det kan være ved at lave mindre udsnit, 
forbedre kontrast, flerne ridser og pletter, ændre farver eller lige
frem fremtrylle et portræt af en enkelt person ud fra et gruppebil
lede.

Tirsdag 27. oktober kl. 19:00
Magne Lund: Medforfatter til bogen ”Fra Altona til Dybbøl - Midt
jyske soldater i krigen 1864” fortæller historien om Dybbølstillin- 
gen med de 10 skanser. Slagene fra den 17. marts, 28. marts og 18. 
april beskrives med de oplysninger om sårede og faldne midtjyske 
soldater.

Tirsdag 10. november kl. 19:00
Per Andersen: Vil skal høre noget om at finde nulevende personer. 
Arbejdet kræver en lidt anden tilgang end den klassiske slægts
forskning. I virkeligheden er der brug for en kombination af detek
tivarbejde og slægtsforskning.

Tirsdag 24. november kl. 19:00
Jan Pedersen fra Rigsarkivet: Vil fortælle historier fra retsbetjen
tarkiverne, der bugner med kilder og historier. Vi skal høre om 
tinglysning, skifter, domme og også om Sine Jensen, der kom så 
galt af sted. Retsbetjentarkiverne rækker helt tilbage til dengang, 
man sad under de store egetræer og traf vigtige beslutninger, og 
helt frem til 1919, hvor den store retsreform trådte i kraft.

Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes vore møder hver tirsdag fra kl. 
19.00 til kl. 21.30 i Aktivitetscentret, Sydvestvej 12, Glostrup. (Ved 
Glostrup station). Ud over foredragsaftener vil de øvrige tirsdage 
veksle mellem temaaftener og klubaftener hvor vi hjælper hinan
den. På temaaftener vil vi forsøge at arrangere korte indlæg af med
lemmerne. Ret til ændringer forbeholdes.

Kontingent
Medlemskab 250 kr. pr. år. Ægtepar 400 kr. Gæstebetaling ved 
foredrag 40 kr.

Hjemmeside
www. sfv-glostrup. dk

Slægtsforskerne i Vesthimmerland

BESTYRELSE:
Elin Jakobsen, formand, Løgstør 8 2299 8268

E: jakobsen.elin@gmail.com
Bodil Klitgaard, næstformand, Hvalpsund 8 6126 1465

E: bodil461@hotmail.com
Lis Thomsen, kasserer, Aars 8 5196 2292

E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Peter Olsen, sekretær, Thisted 8 2515 1647

E: peter.olsen@skolekom.dk
Lillian Frimor, Hornum 8 9866 1103 E:loghjfrimor@live.dk
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Peter Ginnerup, suppleant, Løgstør ® 4373 4061
E: peterg@dlgmail.dk

Leif Madsen, revisor, Nibe® 9835 1613
E: leifgmadsen@webspeed.dk

Poul Carstensen, revisorsuppleant, Rønbjerg 3? 9867 6930
E: foca.poul@gmail.com

Onsdag 19. august kl. 19.00 på Vesthimmerlands 
Museum i Aars (lille sal) (FU)
Foredrag ved Peter Wodskou Christensen. Emne: ”Plejebørn, tyve
knægte og andre skæbner” Medbring selv kaffe/te.

Onsdag 2. september kl. 19.00
Medlemsmøde. Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på 
C.R.Brixvej og oppe på 1. Sal. Vi starter med en gennemgang af 
Daisy. Efter kaffen: Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgnin
ger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne ”fund” på AO 
eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet lørdag den 23. 
september. Medbring selv kaffe/te.

Onsdag 23. september kl. 9.00
Tur til Landsarkivet i Viborg. Samkørsel forsøges så vidt muligt ar
rangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange 
du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed.

Onsdag 7. oktober kl. 19.00
Medlemsmøde. Medlem Johnny Johansen, Aalestrup vil fortæller 
om egne fund: Kriminalhistorie 1830-1850. Løgstør GI. Skole, 
Østergade 5 (i gården). Efter kaffen. Opdeling i grupper efter be
hov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af 
egne ”fund” på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarki
vet lørdag den 7. november. Medbring selv kaffe/te.

Onsdag 21. oktober kl. 19.00 på Vest
himmerlands Museum, Aars( lille sal) (FU)
Foredrag v/Peter Korsgaard fra Geodatastyrelsen (tidligere Kort
og Matrikelstyrelsen). Emne: Matrikel og matrikelkorts brug ved 
slægtsforskning. Alle slægtsforskere får med tiden brug for at 
kunne håndtere og udnytte matriklerne, så benyt chancen til at 
høre om, hvordan det gøres, og hvad man kan finde af gode oplys
ninger. Medbring selv kaffe/te.

Lørdag 7. november kl. 9.00
Tur til Landsarkivet i Viborg. Samkørsel forsøges så vidt muligt ar
rangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange 
du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed.

Onsdag 25. november kl. 19.00
Medlemsmøde. Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på 
C.R.Brixvej og oppe på 1. Sal. Der vil blive en gennemgang af 
Lægdsruller. Efter kaffen: Opdeling i grupper efter behov. Diverse 
søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne ”fund” 
på AO eller ting på papir. Medbring selv kaffe/te.

Husk:
tilmelding til foredrag og ture til Landsarkivet, senest dagen før kl. 
12 til en af følgende:
Bodil Klitgaard, Farsø ® 6126 1465 E: bodil461@hotmail.com
Elin Jacobsen, Løgstør ® 2299 8268
E: jakobsen.elin@gmail.com
Lis Thomsen, Aars ® 5196 2292
E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Lillian Frimor, Hornum S 9866 1103 E: loghjfrimor@live.dk

Vi samarbejder desuden med Ældre Sagen i Aars og Løgstør ang. 
Caféarrangementer. Se aktivitetskalenderen for Ældre Sagen og 
følg vores hjemmeside.

Kontingent
200 kr. pr husstand

Hjemmeside

www.vesthimmerlandslaegt.dk

Vestlollands Slægtsforsknings Forening

BESTYRELSE:
Hanne Britt Johannessen, formand, Erantisvej 29, 4900 Nakskov

® 2966 7774 E: hannebritt46@gmail.com
Anne Hansen, næstformand, Stormarksalle 5, 4900 Nakskov

® 2487 5800 E: ahhansen57@live.dk
Lynge Petersen, kasserer, Pederstrupvej 17, 4900 Nakskov

® 2890 1188 E:lynge-petersen@youmail.dk
Lone Rasmussen, sekretær, Hoskiersvej 40, 4900 Nakskov

® 5492 7154 E: lonerasmussen@live.dk
Kurt Kiehn, bestyrelsesmedlem, Oksebæksvej 5 A, 4900 Nakskov

® 3048 0776 E: kurtkiehn@gmail.com

Torsdag 24. september
Vi skal på besøg på Museum Polakkasernen i Tågerup, Højbygård- 
vej 34, 4970 Rødby. Vi vil blive vist rundt og få fortalt om tiden, 
hvor kasernen var i brug og summede af liv.

Torsdag 22. oktober
Vil tidligere brugsuddeler Fredy Poulsen, Horslunde fortælle om 
sin slægtsforskning, og om sin slægtsbog og hvordan han har regi
streret og opbevaret sine forskellige historier.

Torsdag 19. november
Carsten Egø Nielsen fra Slagelse kommer og fortæller den spæn
dende beretning om ”Pigerne på Sprogø”.

Torsdag 10. december
Det traditionelle julemøde med æbleskiver og gløgg. Vi viser et par 
af arkivets gamle film. Vi har valgt at stryge pakkerne, men husk 
lidt mønter til et lille jule-lotteri.

Forår 2016
Torsdag 21. januar 2016
Evt. besøg i arresten i Nakskov.

Klub- /arbejdsaftener, hvor vi mødes og hjælper og støtter hinan
den i vores slægtsforskning:
Torsdag 3. september kl. 17 - 21
Torsdag 1. oktober kl. 17 - 21
Torsdag 5. november kl. 17 - 21
Torsdag 3. december kl. 17 - 21
Torsdag 7. januar 2016 kl. 17 - 21
Husk madpakken

Tid og sted
Foredrag og møder holdes, hvis ikke andet er anført, i Nakskov lo
kalhistoriske Arkivs avissal, Jernbanegade 8, 4900 Nakskov, kl. 
19.00.

Husk at medbringe kop eller krus, da der kan købes kaffe/the ad li
bitum for 10 kr.

Kontingent
100 kr. pr. person - 150 kr. pr. par. Gæster betaler et gebyr på 25 
kr. pr. møde.

Slægtshistorisk forening for Viborg og 
omegn
BESTYRELSE:
Karen Straarup, formand, Randers ® 8644 3014 E:karen.

straarup@viborgslaegt.dk
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Anton Blaabjerg, næstformand, Viborg S 8661 0436 E: blaab@
webspeed.dk

Grete Pedersen, kasserer, Viborg S 8661 0868
E: top2viborg@gmail.com

Tove Krog, sekretær, Viborg ® 8667 1099
E: tove-krog@jubii.dk

Lene Majlandt, PR-ansvarlig, Viborg ® 8725 0452
E: lemi@mail.dk

Kurt Pajbjerg, bestyrelsesmedlem, Skals ® 6130 0369
E: pajbjerg@post3.tele.dk

Ejvind Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Karup ® 9710 2224
E: rej@mail.dk

Else Skovbo Jensen, suppleant, Bjerringbro S 8668 4047
E: esj@privat.dk

Karen Straarup, webmaster E: webmaster@viborgslaegt.dk

Lørdag 5. september kl. 9.00-18.00
Udflugt til Vær kirke og Horsens Fængselsmuseum. Pris: 350 kr. 
inkl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Afgang fra par
keringspladsen bag arkivet i Viborg. Tilmelding til kassereren.

Torsdag 10. september kl. 19.30
Skifter - en vigtig kilde i slægtsforskningen. Bestyrelsesmedlemmer 
præsenterer skifternes form og generelle indhold og viser forskel
lige måder at benytte skifter i slægtsforskningen.

Torsdag 24. september
Provst emeritus, Hans Kristian Jørgensen fortæller om sin roman 
”Lange spor”. Forfatterens to oldefædre deltog i de slesvigske krige 
i 1800-tallet. Det satte sig kraftige spor i de følgende generationer 
med kamp for at overvinde fortidens skygger.

Tirsdag 29. september kl. 19.00-21.30
Arkivaften, Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 22. oktober kl. 19.30
Lektor, Erik Lauridsen: Vinkel sogn. Med udgangspunkt i konkrete 
nedslag i sognets kildemateriale gennemgås dette typiske land
sogns historie i store træk. Samtidig illustreres hvorledes lokalhi
storie og slægtshistorie ofte er to sider af samme sag. Så hvordan 
kan de to tilgange til historie bruge hinanden?

Torsdag 19. november kl. 19.30
Museumsinspektør, Den Gamle By, dr. Phil, Annette Hoff: Herre
gårdsfruers hverdagsliv. Fra herregården Bidstrup ved Horsens. 
(FU).

Torsdag 3. december kl. 19.30
Overlæge, Magne Juhl: Om uddannelse af jordemødre.
Desuden fortællinger om 2 jordemødre i lokalområdet, der gjorde 
sig bemærket. (Vium, Hammershøj, Kjellerup).
Dette er også julemødet, hvor vi hygger os lidt, foreningen giver 
kage til den medbragte kaffe.

Søndag 6. december kl. 10.30-16.00
Foreningens 40 års jubilæum markeres på Paletten, Vesterbrogade 
10, Viborg. Tilmelding til kassereren, pris 125 kr for underholdning, 
frokost og kaffe.

1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.00-14.00 
Brugerhjælp på Rigsarkivet, Viborg.

Tid, sted og andre informationer
Hvis ikke andet er angivet, foregår møderne på Viborg Hovedbibli
otek, Vesterbrogade 15 (indgang ad døren til venstre for hovedind
gangen, lokale 3,1. sal).
Medbring selv kaffe og brød.

Hjemmeside

www.viborgslaegt.dk med meget mere om alle arrangementerne og 
eventuelle ændringer, workshops og andre nyheder.

Kontingent
180 kr. pr. husstand for foredrag og SLÆGTEN.
Gæster ved foredragene: 30 kr.

Slægtshistorisk forening af 2005 for Øster, 
Vester og Nørre Horne Herreder
BESTYRELSE:
Karl Møller Bargisen, formand, Grindstedvej 18, 6870 Ølgod S

7524 3053 E: kmb@direkte.org
John Bach Thygesen, næstformand, Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod S

7524 5215 E: medumgaard@gmail.com
Ivar Kristoffersen, Kasserer, Drosselvej 4, 6900 Skjern S 9736

8151 E: ivarkristoffersen@skjern-net.dk
Birte Vejen-Jensen, Præstevangen 18, 6823 Ansager @ 7529

7052 E: vejen-jensen@privat.dk
Villy Johnny Baden Madsen, Vestergaardsvej 4, Sønder Vium, 6893 

Hemmet ® 2391 4136 E: vibama@bbs.dk
Knud Erik Tranberg, Kirkegade 3, 6870 Ølgod 1? 7524 4509E: 

ketranberg@webspeed.dk
Lissi Møller Kristensen, Storegade 18, 6870 Ølgod S 7524 4300 

E: fmk@mail.dk

Onsdag 16. september
Foredrag ved Jens Simonsen, Hejis. ”Fra Fæstebonde til Farmer”. 
En historie fra 1800 til efter anden verdenskrig. Vi følger udviklin
gen der sker i landbruget og de forandringer der sker i form af 
landbrugsreformerne, andelsbevægelser med mejerier og slagterier, 
friskoler og højskoler. Foruden fremskridt på gårdene, i hjemmet, 
stalden og i marken med den grå Ferguson. Her skildres en Stand 
der bliver bevist om egen værdi, og som efter anden verdenskrig 
oplever højdepunktet, som nationens stolthed. Linjerne trækkes op 
til vor tid hvor alt er forandret, både gårdejerens betydning og det 
at spillereglerne bliver sat af andre.

Onsdag 18. november
”Lægdsruller på Internettet.” Lægdsruller er lidt kompliceret at ar
bejde med. men de indeholder mange nyttige og spændende oplys
ninger om vores forfædre, og undertiden kan de give os løsningen 
på problemer, som vi ellers har måttet opgive. Jørgen Christensen 
fra Lem vil gennemgå de grundlæggende metoder i arbejdet med 
lægdsrullerne på internettet og vise os eksempler på, hvilken viden 
vi kan hente i de digitale lægdsruller.

Tid og sted
Begge foredrag holdes i Kulturhuset, Vestergade 5, 6870 Ølgod. 
Starttidspunkt kl. 19.00. Foredrag med kaffe og kage, pris 50 kr. 
Alle er meget velkomne.

Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen

BESTYRELSE:
Hans Jørn Nielsen, formand, Julius Posselts Vej 11, st. 5, 9400 

Nørresundby S 2422 7542 E: hjni@youmail.dk
Birgitte Hansen, næstformand, Plutonvej 33, 9210 Aalborg SØ S 

2868 1303 E: ellenbirgitte@hotmail.com
Flemming Pedersen, kasserer, Strubjerg 21 st.th. 9400

Nørresundby ® 2140 1120 E: flemmingviking@yahoo.dk
Flemming Thrysøe, Parkvej 29, 9700 Brønderslev S 9880 2390 E: 

parkvej29@gmailcom
Hanna Mortensen, Platanvej 16, 9000 Aalborg ® 9818 5340 E: 

Platanl6a@gmail.com
Neel Skovgaard, suppleant, Bastholm Møllevej 117, 9760 Vrå S 

2290 9218 E: neelskov@mail.dk
Keld Ejsing-Duun, suppleant, Hørsholmvej 22, 9270 Klarup ®

2877 1781 E: keldduun@mac.com
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Mandag 7. september

Foredrag v/seniorkonsulent, genealog Erik Kann: ”Hvad kan vi 
finde i aviserne om vore aner”. En af dine aner er afgået ved døden, 
en anden har måske været ude for en ulykke? Gad vide om der er 
skrevet noget i avisen om dødsfaldet eller ulykken. Men hvordan 
finder man frem til aviserne, kan de findes på nettet, skal jeg på lo
kalarkivet eller? Foredraget giver dig hjælp til at finde ud af, hvilke 
aviser, der er udkommet, og hvorledes du finder frem til disse.

Mandag 5. oktober
Jens Aaberg vil trin for trin vise med konkrete eksempler, hvordan 
man ved hjælp af bl.a. Daisy finder rundt i realregistre og skøde- 
panteprotokoller.

Mandag 2. november
Foredrag v/mag. art. Henning. Bender: Udvandringen fra Nordjyl
land. Henning Bender vil fortælle om, fra hvilke sogne og byer ud
vandrerne fra Nordjylland kom. Om hvem og hvor mange de var og 
hvorfor, hvornår og hvordan de rejste, og han vil vise egne fotogra
fier fra de steder i det fremmede, hvor nordjyderne særligt slog sig 
ned.

Mandag 7. december
Bent Olsen vil fortælle en spændende historie fra sin egen slægts
forskning.

Tid og sted
Møderne september og november holdes i Auditorie 6, over gården, 
Badehusvej 5, 9000 Aalborg.
Møderne i oktober og december holdes på Stadsarkivet, Arkiv
stræde 1, 9000 Aalborg.
Alle møder starter kl. 19.

Legacy
Torsdage i ulige uger fra kl. 12 til kl. 14.15. Start 10. september, sid
ste dag 19. november.
Mandage i ulige uger fra kl. 10-12. Start 7. september, sidste dag 16. 
november.

Gotisk læsning
Torsdage i lige uger fra kl. 13 til kl. 15. Start 17. september, sidste 
dag 26. november

Kontingent
Kontingent for året 2015/2016 er 150 kr. pr. husstand

Hjemmeside
www.slaegt-aalborg.dk

Slægtshistorisk Forening Århus

BESTYRELSE:
Ole P. Bielefeldt, formand, Violvej 36, 8680 Ry ® 4054 0909 E: 

formand@slaegt-aarhus.dk
Jesper Nødholm, næstformand, Provstebakken 12, Hasle, 8210 

Aarhus V S 3211 8210 E: jn@slaegt-aarhus.dk
Kjeld Kibsgaard, kasserer, Nattergalevej 18B, 8210 Aarhus V S 

4018 2448 E:kasserer@slaegt-aarhus.dk
Gitte Dalhoff, sekretær, Hellasvej 6, Hårup, 8530 Hjortshøj

8699 9354 E:gd@slaegt-aarhus.dk
Ove Clausen, bestyrelsesmedlem, Terosevej 25, 8541 Skødstrup

S 8699 1433 E: oc@slaegt-aarhus.dk
Sten Fjellerup, suppleant, Toftevænget 1, 8250 Egå S 8616 2808 

E:sf@slaegt-aarhus.dk
Elin Damm Madsen, suppleant, Rønnehaven 80, 8520 Lystrup S 

8622 2689 E: edm@slaegt-aarhus.dk
Janni Christensen, webmaster, Tornskadevej 12, 8210 Aarhus V E: 

webmaster@slaegt-aarhus.dk

Mandag 14. september

John Simonsen: Følg Holger fra 1911-1920. I foredraget følger vi 
Holger fra 1911-1920. For mere end 100 år siden tog han hyre på en 
skonnert, og da han i 1920 gik i land, havde han sejlet på de syv 
verdenshave - for det meste på sejlskibe. Han oplevede bl.a. fare
fulde sørejser, optakt til mytteri, forliste under stormvejr og gjorde 
tjeneste i US Navy under 1. verdenskrig.

Mandag 26. oktober (bemærk 4. mandag i 
måneden)
Mette Guldberg: Købmanden, skipperne og Hollandsfarten. Hol
land var i 1600- og 1700-tallet et nordeuropæisk centrum for han
delen med eksotiske varer fra de oversøiske kolonier, og mange jy
ske købmænd fik varer fra direkte fra Holland via havnene på den 
sydvestjyske kyst. I foredraget fortælles om handelen på Holland 
fra den lille ladeplads Hjerting, hvor købstaden Varde havde sit 
toldsted. Aftenens hovedperson er købmanden Rasmus Toxen 
(1716-1786), som færdedes hjemmevant i Amsterdam, og som 
brugte Hjerting som importhavn for varer til sin forretning først i 
Vejle og siden i Horsens.

Mandag 9. november
Erik Kann: Klart skib - om udskrivning af mandskab til flåden. Or
ganiseringen af udskrivningen til flåden rækker længere tilbage end 
lægdsrullerne. Foredraget omfatter ikke kun sølægdsrullerne, men 
også meget af det supplerende arkivmateriale, der gør arbejdet med 
udskrivningen til flåden særdeles udbytterigt! Vi besøger eksempel
vis det lokale toldsted, der havde ansvaret for registrering af ud
skrevne søfolk, og vi er med ombord på det landfaste øvelsesskib på 
Holmen, hvor den unge kadet lærer om knob og kompaskurs uden 
at blive søsyg. Vi kommer vidt omkring, men jeg garanterer, at I 
kommer sikkert i havn!

Mandag 14. december
Jakob Seerup: Enrolleringssystemet og flådens organisation i de 
store sejlskibes tid. Kongelig Majestæts Søetat var blandt de største 
og vigtigste statsinstitutioner i 1700-tallet. Skibbyggeriet og Flå
dens hovedmagasiner i København beskæftigede omkring 5.000 
ansatte, og rundt om i kystdistrikterne var 16.000 søfolk indskrevet 
i et enrolleringssystem, som betød, at de jævnligt måtte gøre tjene
ste om bord på kongens skibe. Foredraget belyser enrolleringssy
stemet og flådens organisation på denne tid.

Spørgehjørne
Den 2. tirsdag i måneden fra kl. 13.00-16.00 tilbyder foreningen 
hjælp i bredeste forstand til medlemmernes læsning af gotisk, 
forskningsmetodik, kildesøgning m.m. Datoerne er 11. august. 8. 
september, 13. oktober, 10. november og 8. december. Tilmelding 
pr. e-mail eller telefon til Jesper Nødholm. Spørgehjørnerne fore
går på DOKKi.

Tid og sted
September til december: Kl. 19.15 i Lokalcenter Fuglebakken, Fest
salen, Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aarhus V (GPS-adresse: Mor
ten Eskesensvej 13).

Betaling
Ved hvert foredrag betales der 20 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) 
for lokaleleje. Heri er inkluderet kaffe og kage.

Kontingent
220 kr. som dækker foredrag, Spørgehjørne og SLÆGTEN.

Hjemmeside
www.slaegt-aarhus.dk
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Fortsat fra forsiden.

Slægtshistorisk Weekend

Det har været et problem at skaffe et sted med plads nok, når 
SW skulle afholdes. Også i år har vi 90 pladser i alt at råde over, 
når SW 2015 afholdes d. 2. oktober til 4. oktober på Nørgaards 
Højskole i Bjerringbro. Lokalerne fås vist ikke bedre noget andet 
sted, og indbydelsen ses i selve det fælles blad og på SSFs hjem
meside.

Slægtshistorisk Weekend 2016 afholdes 7. september til 9. sep
tember på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. SW afholdes lidt 
tidligere end ellers, men til gengæld har vi rådighed over hele 
skolen, dvs. 105 værelser i alt.

Slægtens Uger 2016
Verden forandrer sig kontinuerligt, og det har projektet omkring 
Slægtens År, som blev til Slægtens uge også.

Nu er vi nået frem til udstilling og events på Rigsarkivet i Kø
benhavn fra 11. januar til 30. januar 2016. Foreløbig afventes 
endelig bekræftelse på datoerne fra Rigsarkivet, Kbh., og at de 
lokale slægtshistoriske foreninger (evt. i samarbejde med DIS- 
lokalforeningerne) skal stable udstilling og arrangementer på 
benene. Senere vil vi arbejde på, at konceptet også udvides til 
rigsarkiverne i Viborg, Aabenraa og Odense, samt evt. på stads
arkiverne i Aalborg og Esbjerg.

Årsmødet 2015

SSFs årsmøde blev afholdt i de smukke lokaler i Historiens Hus, 
Klosterbakken 2, 5000 Odense, lørdag d. 18. april.

De væsentlige punkter fra årsmødet er

• at der fra to af medlemsforeningerne var kritik af bestyrel
sens beretning for 2014, og da beretningen ikke skal god
kendes, blev der stemt om, hvorvidt forsamlingen kunne 
tage beretningen til efterretning; det kunne 2/3 af forsam
lingen,

• at der blev stemt om, hvorvidt SSF skulle gå videre med det 
fælles blad, og dette var der et overvældende flertal for,

• at der var blevet fremsat forslag om opløsning af SSF, hvilket 
førte til en større debat; forslaget blev heldigvis nedstemt,

• at der ikke for øjeblikket ses tegn på, at en ny landsforening 
for slægtsforskning som erstatning for DIS-Danmark, Sam
fundet og SSF kan blive en realitet foreløbig.

Næste årsmøde er 30. april 2016 samme sted.

Ellers arbejder vi på...
at stable seminarer øst og vest for Storebælt for bestyrelserne 
af SSFs medlemsforeninger på benene; det er vedrørende for
eningsjura, persondataloven og forsikringsforhold. Tunge em
ner, men også hobbyforeninger er underlagt lovgivningen, så 
seminaret vil være relevant for alle medlemsforeningerne.

Vi ønsker alle slægtsforskere en god sommer og glæder os til at 
se Jer i foreningerne til efteråret.

For at få plads til foreningernes lange omtaler af deres arrange
menter, måtte foreningernes logoer desværre denne gang udgå, 
men logoerne er atter med fra næste nummer af Slægten. Vi hå
ber, læserne har forståelse for, at vi har prioritetet teksten over 
logoerne.

På bestyrelsens vegne

Ulrich Aister Klug 
formand

Bestyrelsen
Hjemmeside: www.ssf.dk.

Formand: Ulrich Alster Klug, Erritsø Bygade 45, 
7000 Fredericia, 9 4116 61 77,
E: ulrich@dannebrog.biz.

Næsteformand: Anton Blaabjerg, 8800 Viborg 
® 8661 0436 E: blaab@webspeed.dk.

Kasserer: Jonna Qvortrup, Prangervej 82,
7000 Fredericia 9 7592 9678
E: jonnaqvortruo@hotmail.com

Sekretær: Kirsten Sanders, Asselsvej 169,
7990 0. Assels E: kirstensanders@gmail.com

Bestyrelsesmedien: Nicolai Johannsen, Kystvej 9,
6320 Egernsund 9 7444 2383 E:nic@egernsund.dk

1. suppleant: Lise Kroner, Mölndalsparken 87,
2620 Albertslund 9 2839 5046 E: lise@tcbj.dk

2. suppleant: Lena Sørensen, 2. suppleant, Løven
28, 3650 Ølstykke 9 4717 5562 E: sfs.lenas@gmail.com

Redaktør: Vakant

Redaktionsmedlem: Ole Bech Knudsen,
Jyllands Allé 2, 3 tv, 8000 Århus,
9 86 11 55 47 E-mail: obk.aarhus@stofanet.dk

Programredaktør: Grete Modin Grundtvig,
Hvidstenvej 18, 2770 Kastrup 9 2844 7470
E: gretegrundtvig@gmail.com

Programkorrekturlæser: Vakant
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