
 

 

 

 

Juli 2014 
 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 
 

 
 

Velkommen til en ny sæson 
 

Kontingent for 2014: 
 

Personligt medlemskab: 170 kr.  

Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.  

Gæstekort til foredrag 40 kr. 

 

Vi er også med på Kulturnatten, følg os på Facebook og vores  

 

Hjemmeside: www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 

 

 

Siden sidst er der sket meget forskelligt i Slægtshistorisk Forening 

Guldborgsund 

Hvad der et sket siden sidste generalforsamling omtales i Formandens 

beretning. 

 

Generalforsamling 22. marts 2014 

Før generalforsamlingen, havde vi besøg af en fantastisk 

historiefortæller, formanden for ”Fortællere i Danmark” Annemarie 

Krarup fortalte historier fra den Nordiske Mytologi. Til dette var et 

stort fremmøde. 

 

         
Annemarie Krarup og Formand Inger Rasmussen 

  

I pausen blev foreningens 30 års fødselsdag fejret med kaffe og lagkage 

 

Formandens beretning 

Efter sidste års generalforsamling d. 16. marts 2013 måtte      

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund desværre aflyse sin udflugt til   

Frihedsmuseet i København, da dette museum som bekendt brændte    

ned. 

Efterårssæsonen begyndte d. 28. september med et foredrag af Erik   

Kann om skattebetaling, et ældgammelt tema med mange    

http://www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/


Muligheder for at finde belæg for forfædrenes sociale niveau. 

I oktober fortalte Hans Peter Poulsen om brandforsikringer, hvor     

det blev demonstreret, hvor mange oplysninger, der ligger om   

tidligere tiders huse og indbo. 

I november underviste Anna Margrethe Krogh-Thomsen os i at bruge    

det nye, ret komplicerede Familysearch. Da Anna-Margrethe Krogh 

Thomsen havde betinget sig at få 3 timer til rådighed for det    

omfangsrige stof, så vi bort fra den traditionelle julehygge og holdt   

bare almindelig kaffepause. 

 

 
Generalforsamling 2014 

 

I januar kom i anledning af 200 året for den danske skolelov arkivar    

Erik Nørr fra Rigsarkivet og fortalte om udviklingen af    

landsdækkende skoler i Danmark og gjorde opmærksom på mange    

spændende kilder, hvor der er oplysninger om både skolebørnenes     

og deres lærers kvalifikationer. I februar fortalte arkivar Karl Peder   

Pedersen fra Rigsarkivet om de mange registre, danskerne fra     

begyndelsen af 1800 tallet blev opført i, fx til- og afgangslister og    

pasprotokoller. Ud over foredragene er der hver måned på   

Kulturforsyningen gennemført øvegrupper i læsning af gotisk skrift for 

medlemmer og gæster, der gerne vil være selvhjulpne. Det 

gennemsnitlige deltagertal er 11. 

I Slægtsforskerrummet på Det gl. Bibliotek afholdes der øvegrupper for 

Foreningens nye slægtsforskere. 

Arbejdsgruppen ”Slægtsforskning i Sverige” mødes efter nærmere 

aftale i Slægtsforskerrummet. 

Da det er en øvelsessag at bruge Familysearch, blev der efter foredraget 

i november oprettet en øvegruppe, der har haft 4 møder. 

Øvegrupper er et aktiv for foreningen, og der ville være brug for flere, 

men det overgår bestyrelsens kræfter at påtage sig dette arbejde. Derfor 

opfordres medlemmer uden for bestyrelsen til at stille sig til rådighed 

som tovholdere. 

Der vil bestemt være brug for en øvegruppe i fx Legacy, Myheritage, 

Familysearch, Tom Stryhns database og ”uægte børn”. 

Det er ikke nødvendigt at være perfekt på disse områder, for 

øvegrupperne er samtalegrupper, hvor man i fællesskab finder ud af 

mere end man ville kunne alene. 

Til efteråret bliver der tilbudt Gotisk på 2 niveauer.  

1 hold for begyndere og let øvede og  

1 hold for deltagere med rimeligt kendskab til gotisk, hvor deltagernes 

egne tekster læses i fællesskab. 

Flere medlemmer af foreningen, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, har 

igen i år gjort et stort arbejde. Det er, ladies first,  

Vita Thomsen, der står for Foreningsnyt,  

Jørn Lohse, som er webmaster og  

Yvonne Christiansen, som har gjort et stort arbejde i øve gruppen ”Nye 

slægtsforskere”.  

Søren B. Nielsen har taget initiativ til 2 arrangementer, det ene på 

Mølledagen i Majbølle d. 16. juni, det andet sammesteds d. 19. oktober 

for interesserede, men endnu ikke aktive slægtsforskere. 

Og så er der dem, der er til stor hjælp ved møderne med hensyn til 

køkkentjanser, opstilling af borde og stole og oprydning.  

Rigtig mange tak til alle disse hjælpere. 

Her vil jeg igen opfordre alle til at sende bidrag til Foreningsnyt. Fx har 

alle slægtsforskere en eller anden speciel oplevelse i forbindelse med     

deres familie, og den bør bringes til glæde for os andre. Bidrag også til 

hjemmesiden med fx bogtitler og billeder. 



3 bestyrelsesmedlemmer modtager ikke genvalg. Det er revisor Karen 

M. Larsen og suppleant Tove Boesen, som kom i bestyrelsen i hhv. 

2004 og 2005, samt revisorsuppleant Aase Diemer. Mange tak for jeres 

mangeårige indsats. 

Medlemmerne har siden 2006 betalt 170 kr. i kontingent for enkelt 

medlemskab og 220 kr. for par. Det bliver vi desværre nødt til at ændre; 

en post vejer for hvert år tungere og tungere, det er portoudgifterne. 

Derfor beder vi dem, der endnu ikke har oplyst mailadresse om at gøre 

det og derved spare foreningen for at betale porto. 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund skal ikke give overskud, men 

foredragsholdere koster mange penge; og det er ikke let at opstille 

budget, når rigtig mange medlemmer glemmer at betale kontingent 

inden skæringsdagen d. 28. februar. 

Kontingentet må af disse grunde hæves med 15 kr. og prisen for kaffe 

og kage sættes til 20 kr. 

Der er en rød tråd i foreningens program. Vi slægtsforskere skal kunne 

komme ind på livet af vore aner. Vi må ikke standse der, hvor vi har 

fundet datoer for dåb, vielse og begravelse, for disse data er blot 

bogholderiet, altså fundamentet for fortællingen. 

Vi vil alle gerne fortælle om vores slægtsforskning, men bliver det bare 

til en opremsning af tal, og tilhørerne får tomme øjne, mangler der det 

væsentlige. 

En brugbar vinkel til at komme ind på livet af anerne er at forestille sig, 

hvad de gik og snakkede om. De snakkede selvfølgelig om det, vi også 

snakker om i dag, nemlig vejret, om høsten, de vanskelige tider og om 

naboerne. Men de snakkede også om det, der skete i nærområdet, i hele 

landet og i hele verden. 

Hvis man nævner, at Rigsdaleren blev afløst af Kronen i 1875, at 

tommer, alen og mil blev afløst af meter og km i 1912, så ved vi, at 

vores forældres hverdag blev berørt heraf.    

Lidt mere ind på livet af forfædrene kommer vi med oplysningen om, at 

fx farmor fik valgret i 1915 og for første gang havde mulighed for at gå 

til valg på spørgsmålet om Danmarks salg af De Vestindiske Øer. 

Der er utallige eksempler på, hvilke begivenheder, der har haft 

betydning for vore aners liv, og de skal flettes ind i den individuelle 

fortælling, for så opstår der interesse hos tilhørerne. 

En slægtsforsker får et kick, når der findes noget nyt om en ane, men et 

endnu større kick er det at se andre opleve samme begejstring. 

Hvad gør bestyrelsen for at udbrede kendskabet til foreningens 

aktiviteter? 

Vi har efterhånden held med at komme i printmedierne hver gang vi 

sender en pressemeddelelse. 

På Facebook har vi nu knap 100 såkaldte venner, hvoraf kun 23 også er 

medlemmer i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. Gennem 

Facebook udbreder vi kendskabet til vores forening blandt 

slægtsforskere, vi måske ikke når frem til ad andre veje. 

Disse tiltag bliver sammen med Kultunaut, Dis-Danmarks henvisninger 

til arrangementer og gratisaviserne læst, og der kommer så godt som 

altid gæster til vores møder. 

Det er kommet et bestyrelsesmedlem for øre, at Slægtsforskerrummet 

på Det gl. Bibliotek skal tages fra os. I stedet for at afvente sagens 

gang, kontaktede bestyrelsen straks Centralbiblioteket og erfarede, at 

der er hold i rygtet. Vi mister imidlertid ikke retten til et 

slægtsforskerrum, men det bliver et andet. 

Nu lidt statistik: Det gennemsnitlige deltagertal ved foredragene ligger 

på 35,8 mod 30,7 sidste år og 28,2 året før. Vi vil gerne arbejde for, at 

denne tendens fortsætter. 

Succes kommer ikke af sig selv, så det siges her helt klart: det er ikke et 

Skånejob at være i bestyrelsen i slægtsforskerforeningen. Men vi har 

det godt med hinanden, og det giver arbejdsglæde, når tingene bare 

lykkes og foreningen trives Jeg vil slutte dette referat med nøjagtig de 

samme ord, som jeg sluttede referatet med de sidste 2 år: 

”Det har været et godt år for Slægtshistorisk Forening Guldborgsund”. 

 

Æresmedlem 

I anledning af foreningens 30års jubilæum blev foreningens stifter 

Grethe Wich udnævnt til æresmedlem og modtog en buket blomster 



 
Det nye æresmedlem flankeret af næstformand og formand 

 

Grethe Wich takkede for udnævnelsen og fortalte om foreningens start og om 

hendes egen slægtsforskning. 

 

 

 

 

Ny bestyrelse 2014: 

      

Inger G. Rasmussen, formand, e-mail: I.Rasmussen@email.dk 

Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54 60 63 93 

 

Christina Juel, næstformand, e-mail: cju@mail123.dk    

Nørre Alslev Birkevej 4, 4840 Nørre Alslev, tlf. 54 43 47 84  

 

Mogens Allerup, kasserer e-mail: cju@mail123.dk   , 

Sørupvej 15, 4863 Eskilstrup, tlf. 54 43 60 48 

    

Margit Pedersen, medlemsansvarlig 

Nørre Alslev Birkevej 6. 4840 Nørre Alslev, tlf. 23 24 37 69 

E-mail: margit@nanet.dk 

 

Kate Andersen, bestyrelsesmedlem e-mail: ka-ro@nypost.dk  

Rodemarksvej 7, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54444164 

 

Lis Lund, supplér. og sekretær e-mail: sekretaersfg@outlook.dk 

Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F. tlf. 54 85 95 85   

 

Yvonne Christiansen, 1. supplér. 

 Stubmøllevej 16, 4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 83 63  

E-mail:Yvonnechristiansen1010@gmail.com 

 

Jørgen Gammel, rev. e-mail: gammel@nypost.dk 

Donnemosevej 4, 4800 Nykøbing F. tlf. 54820375  

 

Jørn Ringsing, rev. supplér. 

Korsvej 1B, 4894 Øster Ulslev, tlf. 54 86 51 25   

E-mail: j.ringsing@gmail.com 

 

 

mailto:sekretaersfg@outlook.dk
mailto:Yvonnechristiansen1010@gmail.com
mailto:gammel@nypost.dk
mailto:j.ringsing@gmail.com


 
 

26. april var foreningens foredragsholder John Rasmussen, der fortalte 

om at skrive en slægtsbog. Han kom med ideer til, hvordan man kan 

gøre det spændende. Ligeledes kom han med forslag til, hvor man kan 

hente forskellige informationer 

 

Medlemmernes sider: 

  

Om det at være slægtsforsker! - især når man forlader 

computeren!  Af Bent Vifert 

Slægtsforskning er jo det, vi alle kender som at søge i kirkebøger, 

folketællinger, på internettet, samt at sidde med hovedet dybt begravet i 

tunge protokoller på diverse arkiver og så bagefter kæmpe med den 

gotiske skrift, når man vil forsøge at transskribere de fundne guldkorn, 

det er ikke den gotiske skrift, men præsters, degnes og skriveres 

håndskrift, der er udfordringen. 

 

For mig er det netop udfordringerne der er drivkraften, jeg ved ikke om 

det er atypisk, men jeg rejser meget til de steder, hvor min slægt har  

Levet, fotograferer huse, ejendomme og kirker m.m. men mest af alt for 

at komme i tale med den lokale befolkning, det kan give mange 

overraskende og positive oplevelser, jeg vil fortælle om et par stykker.  

   På en sådan tur var jeg kommet til Vindblæs kirke i Randers amt, for   

   at gennemfotografere den, kirken lå lidt ensomt, med skov omkring,    

   men lige på den anden side af vejen, lå der et stort hus, og i haven gik    

   der en ældre mand, med en stok i den ene hånd og et hakkejern i den   

   anden – ham måtte jeg over at tale med, det viste sig at huset var den    

   gamle Vindblæs skole, her havde en del af mine aner fået deres første  

   lærdom, det mest spændende var nok at den gamle mand selv havde    

   gået i skole i det hus der nu var hans hjem, så jeg fik ikke bare et    

   billede af skolen, men også en del historie om både kirke og skole og  

   det lokale liv, og som en ekstra gevinst kunne han fortælle mig, hvor    

   den gård lå, som min tipoldefar havde. 

 

 
 

   Jeg kørte så hen for at se hvor min tipoldefars gård havde ligget og    

   det blev noget af en overraskelse, da jeg kom dertil og så en smuk  

   pragtvilla i stedet for min tipoldefars rødkalkede bondegård. 

 

   Så er det man bliver rigtig glad for en anden oplevelse, jeg havde på   

   denne tur, da jeg besøgte lokalarkivet i Gudumlund i et helt andet    

   ærinde, under samtale med arkivets leder, viste det sig, at han var    

   efterkommer efter min tipoldefar, og at vi således havde fælles Aner  

   og det var heldigt for mig, jeg fik billeder af tipoldefars gård som den  

   så ud i 1853, rødkalket og med stråtag og derudover en god snak om    

   vores fælles forfædre, så jeg vil absolut anbefale slægts og 

historieforskere, at besøge de lokale arkiver, og ikke mindst, vær ikke 



bange for at kontakte den lokale befolkning, ofte byder de på store 

overraskelser. 

 

  
Da jeg på hjemvejen kom til Aalborg for overnatning, kunne jeg jo lige 

så godt, runde bydelen Hasseris, for at fotografere det hus min 

bedstemoder har boet i, jeg har aldrig kendt eller set denne 

bedstemoder, det blev næsten overvældende da jeg så huset, for her har 

jeg som en stor dreng leveret mælk hver morgen igennem et helt år – 

uden at vide hvem der boede der. 

Jo, slægtsforskning er sandelig mere end navne og datoer. 

 

Tak til Bent Vifert for din dejlige historie. 

Jeg vil gerne opfordre andre medlemmer til at fortælle om jeres aner. 

Bidrag kan sendes til mig på e-mail: vita_thomsen@mail.dk 

 

Slægtsforskerrummet er igen klar til besøg, i et noget bedre og lysere 

lokale. Bibliotekets personale har knoklet for at få det klar til den 1.6. 

Så godt som alt materiale er blevet chipset. 

Håber i giver jer tid til at kigge op i lokalet næste gang i besøger 

Kongensgade 43. 

 

Kender I nedenstående hjemmeside fra Guldborgsund bibliotek 

 

https://guldbib.dk/web/arena/slaegtsforskning 

 

        Nye medlemmer. 

        Leif Gregersen, Mellemvang 5, 4990 Sakskøbing 

        Kate Torp Jensen, Nørre Alslev Langgade 56, 4840 Nr. Alslev 

        Connie Hansen, Ahornvænget 20, 4800 Nykøbing F. 

        Jane Wedeldorf Wellejus, Frisegade 18 c, 4800 Nykøbing F. 

         

        Dødsfald: 

         Et mangeårigt medlem at foreningen Tove Boesen døde den 1.     

         maj efter kort tids sygdom. Tove har i en del år siddet som    

         suppleant i bestyrelsen, hvor vi har nydt godt af Toves    

         engagement og gode humør.  

         Vores tanker går nu til Keld og   familien.  

         Ære været Toves minde. 

 

        Sommerudflugt. 

        Den 24. maj gik turen til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.Vi    

        havde en pragtfuld dag i solskin. Foreningen havde bestilt en   

        guide, som på bedste vis tog os rundt i landsbyen. Her blev vi   

        trakteret med kaffe tilsat Richs, kærnemælkssuppe og gode    

        historier. 

        En dejlig dag og gensyn med en tid, som lige har været der. 

 

 
GOD SOMMER 

mailto:vita_thomsen@mail.dk


 

Efterårssæson 2014 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 

 

20. september 2014 

Fra land til by 

Otto Bendixen, cand. scient. 

I tidens løb er mange flyttet fra landet og ind til byerne, men hvad blev 

der af dem? Problemet med disse flytninger er, at de er den hyppigste 

årsag til, at man går i stå med sin slægtsforskning, idet man ikke kan 

finde ud af, hvor slægten kommer fra. Otto Bendixen anviser 

forskellige muligheder for at finde svaret på dette spørgsmål. Samtidig 

fortæller han om, hvorledes det er muligt at spore, hvorfra byfolkene 

kom. Der vil blive gennemgået en række kilder, som kan hjælpe i søgen 

efter anerne.  

Foredraget holdes i samarbejde med FU 

 

25. oktober 2014 

Bjarne Due Pedersens database 

Bjarne Due Pedersen fortæller om sin database med p.t. ca. 17.000 

personer, herudover er ca. 15.000 opført på Excel skemaer, som 

løbende bliver indtastet. Alle de registrerede personer har rødder på 

Lolland og Falster, og de fleste er fundet i kilder uden for Maribo amt. 

Det er bl.a. en komplet gennemgang af ægteskabsbøgerne for 

København, Gentofte og Frederiksberg 1923-1961. 

Bjarne Due giver ligeledes anvisninger på, hvordan Excel skemaet kan 

bruges til mangfoldige søgninger efter forsvundne slægtninge” 

 

22. november 2014 

Sognefogeder, julearrangement. 

Jørn Ringsing, Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 

Jørn Ringsing vil fortælle om sognefogeder i alt almindelighed, men 

giver også eksempler fra egen slægtsforskning. 

Herefter vil der være julehygge 

 

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl.13 på 

Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Gratis 

for medlemmer, gæstekort kr. 40 

 

Gotisk værksted, hjælp til selvhjælp. 

For begyndere/let øvede: 

Onsdag den 17. september 2014 

Tirsdag den 21. oktober 2014 

Mandag den 17. november 2014 

 

For øvede med rimeligt godt kendskab til gotisk, her arbejdes med egne 

tekster: 

Torsdag den 18. september 2014 

Mandag den 20. oktober 2014 

Onsdag den 19. november 2014 

 

Åbent værksted, gæster kr. 40. 

Tidspunkt alle dage: 16.30-18.00 

Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2 

 

Arbejdsgruppe” Nye Slægtsforskere”  

Mandag den 22. september 2014 

Torsdag den 23. oktober 2014 

Onsdag den 26. november 2014 

 

Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk 

Kongensgade 43.1sal, 4800 Nykøbing F.  

Tidspunktet til 17-19 

 

 

Kulturnatten 3. oktober 2014 

Vi er også med på Kulturnatten, følg os på Facebook og vores 

hjemmeside: www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 

mailto:sekretaersfg@outlook.dk
http://www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/

