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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Velkommen til nyhedsbrevet der byder på, hvad der er sket i vores
forening i foråret, hvor vi har haft 27 arrangementer. I efteråret er
planlagt 18 arrangementer. Her skal især nævnes vores nyeste tiltag, en
arbejdsgruppe i Lægdsruller.
Den nye nummer af ”slægten” er denne gang blevet til i samarbejde
med Slægt & Data, og vil lande i jeres postkasse omkring den 1. juni.
De af jer der er medlemmer begge steder, vil modtage to eksemplarer.
Hver opmærksom på, at der i det ene ligger et indstik med SSF.
Program.
Foreningen fik en henvendelse fra redaktionen på SSF, om vi kunne
tænke os at skrive lidt om os selv. Det kom der en lille artikel ud af.
Kan i øjeblikket læses på forsiden af Foreningens hjemmeside:
http://ssf.dk/index.php/foreninger/set-og-sket-i-foreningerne/239set-og-sket-i-guldborgsund
Husk, hvis du får ny mail, at sende ændringen til
sekretaersfg@outlook.dk

Velkommen til en ny sæson
Personligt medlemskab: kr. 185,00
Ægtepar 235,00 kr.
Gæstekort til foredrag kr. 50,00
Medlemskaber: 84
www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Facebook: slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Mail: sekretaersfg@outlook.dk

Velkommen til Nye Medlemmer!
Arne Skjelmose, Gåbense Strandvej 61F, 4840 Nørre
Alslev
Annelise Hansen, Grænge Skovvej 7, 4891 Toreby
Lizette Belli, Søndergade 7, 4800 Nykøbing F.
Annette Jeppesen, Nørre Alslev Langgade 48, 4840
Nørre Alslev
Annie Hansen, Kreibergsgade 30, 4800 Nykøbing F.
Fanny Grace Henriksen, Vestvej 14, 4880 Nysted
Hans Jørgen Haustrøm, Præstegårdsvej 10, Ønslev, 4863
Eskilstrup
Merete Christoffersen, Parkvej 19, 4800 Nykøbing F.

Generalforsamling
Ny Bestyrelse 2015-16
Formand: Inger G. Rasmussen, Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing
tlf. 54 60 63 93 - Inger.Rasmussen@outlook.dk
Næstformand: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 54 44 41 64. - Ro7.ka.andersen@gmail.com
Kasserer: Mogens Allerup, Sørupvej 15, 4863 Eskilstrup
tlf.54 43 60 48 - allerup@post7.tele.dk
Medlemsansvarlig: Margit Pedersen, Nr. Alslev Birkevej 6, 4840 Nr.
Alslev, mobil. 23 24 37 69 - margit@nanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Yvonne Christiansen, Stubmøllevej 16, Systofte,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 83 63 Yvonnechristiansen1010@gmail.com
1.suppl: Arne Skjelmose, Gåbense Strandvej 61 f. 4840 Nr. Alslev. Tlf.
21 75 28 59, arne.skjelmose@gmail.com
Sekretær og suppleant: Lis Lund, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F. tlf.
54 85 95 85 - Sekretaersfg@outlook.dk
Revisor: Jørgen Gammel, Donnemosevej 4, Karleby, 4800 Nykøbing
F. mobil. 20 76 10 72 - gammel@nypost.dk
Rev. Suppl: Jørn Ringsing, Korsvej 1B, 4894 Øster Ulslev, tlf. 54 86
51 25 - j.ringsing@gmail.com

Regnskab

7. oktober havde Centralbiblioteket 100 års jubilæum, som vi var
inviteret til.
Vi benyttede lejligheden til at være til stede i Slægtsforskerrummet og
præsentere foreningen for de mange gæster, der var kommet til
bibliotekets jubilæum.
25. oktober præsenterede Bjarne Due sin meget store hjemmeside, som
indeholder mange tusind oplysninger om især Due fra Lolland.
22. november fortalte vores eget medlem Jørn Ringsing om, hvad en
sognefoged havde af opgaver og beføjelser. Derefter gik snakken ved
julehygge med kaffe, kage og lotteri.
I januar 2015 holdt Erik Kann en glimrende introduktion i brugen af
lægdsruller på nettet.
Formandens beretning
Efter sidste års generalforsamling d. 22. marts 2014 skete der en vigtig
forbedring af betingelserne for slægtsforskerne i Nykøbing.
Slægtsforskerrummet i kælderen under ”Det gamle Bibliotek” blev
udskiftet med et dejligt, rummeligt lokale på 1. sal på
Centralbiblioteket. Her står der flere PC´ er til rådighed med fri adgang
til den vigtig betalingsdatabase ancestry.com, som er uundværlige for
forskning i Sverige og Amerika.
Den 24. maj var der fælles udflugt til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk.
Efterårssæsonen startede d. 17. sept. med øve grupperne ”Nye
slægtsforskere” og Gotisk, og d. 20. sept. holdt Otto Bendixen foredrag
om, hvordan man opsporer aner i byerne.
3. oktober var der Kulturnat i Nykøbing F., hvor Slægtshistorisk
Forening Guldborgsund deltog for første gang. Om eftermiddagen var
vi til stede på Museet i Færgestræde og om aftenen i Frisegade. Begge
steder var der god søgning.

Mange tilhørere til Erik Kanns levende og underholdende foredrag
I februar viste John Michaelsen brugen af programmet Legacy.
Desværre havde vi tekniske problemer, så foredragsholderen måtte
bruge an anden PC og kunne ikke vise alt, han havde forberedt.
Teknikken udvikler sig så hurtigt, at vi ikke altid kan følge med; vores
projektor var ikke avanceret nok til foredragsholderens PC, men John
Michaelsen er villig til at komme igen.

John Michaelsen
I hele sæsonen er der blevet afholdt flere arbejdsgrupper end tidligere.
Der er øve grupper i Gotisk på 2 niveauer, Svenske aner, Nye
Slægtsforskere, Legacy, Erindringsværksted og snart kommer der
lægdsruller.
For selv om slægtsforskere mest ser bagud, har vi bemærket, at
foreningslivet i Danmark har hårde tider. Medlemmernes alder er
overalt generelt høj, og der kommer ikke nye til. Slægtshistorisk
Forening Guldborgsund har ikke tænkt sig at sygne hen, så vi har
opfattet trenden og ændret forløbet i foreningen og åbnet op for flere
fælles aktiviteter, dvs. flere øve grupper. Det er et større arbejde for
bestyrelsen, så vi takker de medlemmer uden for bestyrelsen, der
arbejder med ved gennemførelsen af denne fornyelse af vores forening.
Her nævnes Bent Viffert og Lisbeth Christensen. Men vi har brug for
flere hjælpere, og man behøver ikke være perfekt, for vi hjælpes ad.
Andre støtter for foreningen er webmaster Jørn Lohse, Vita Thomsen,
som står for Foreningsnyt, og Tove Bjørn, som er fremragende til
bagning og kaffe. Tusind tak også til dem.
Efter generalforsamlingen har vi endnu 2 arrangementer. Den 25. april
har vi et specielt medlemsmøde, hvor vi vil blive klogere på, hvordan vi
gør foreningen bedre.
Den 30. maj er der sommerudflugt til Folkemindesamlingen i
København, et spændende sted, man ikke kommer hver dag.

Tilslutningen til foreningens udflugter har ikke været så stor, så det er
måske ikke på det område, arbejdet skal lægges.
Også i sidste sæson har vi haft et godt samarbejde med pressen, der
som regel bringer det, vi sender. Det er en ubetalelig hjælp.
Vores hjemmeside passes indholdsmæssigt af Lis og Yvonne; og den
læses af og bringer både gæster og nye medlemmer.
På FB har vi små 200 såkaldte venner, hvor vi kan gøre opmærksom på
os. Året har været godt, og vi kan se tilbage på mange velbesøgte
aktiviteter. Derfor skal det sidste ord være: Vi har brug for en håndfuld
aktive uden for bestyrelsen!
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Ordinær generalforsamling lørdag den 21. marts 2015.
Referat:
Til dagens generalforsamling var 30 medlemmer mødt frem.
Som dirigent blev foreslået og valgt Arne Skafte Jensen. Som referent
blev foreslået og valgt Yvonne Christiansen og som stemmetæller blev
foreslået og valgt Margit Pedersen. Dirigenten sikrede sig herefter, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dette var foregået via
foreningens nyhedsbrev i januar måned, samt via mails senest den 1.
marts til medlemmerne.
Formanden Inger Rasmussen fremlagde sin beretning, som blev
godkendt uden bemærkninger eller spørgsmål.
Kassereren Mogens Allerup fremlagde årets regnskab, der viste et
underskud på -1.950,20 kr. Der var spørgsmål fra salen omkring,
hvorfor posten ”Foreningens drift” var steget så meget. Kassererens
forklaring var, at den generelle pris på eksempelvis konvolutter, papirer
og fotokopier var steget, samt at der havde været udgifter til blomster i
forbindelse med et dødsfald.
Årets regnskab blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål.
Kassereren fremlagde herefter næste års budget som godkendes.
Foreningens kontingent fortsætter uændret.
Bestyrelsen havde foreslået, at Foreningens gæstekort blev forhøjet til
50,-kr. med ikrafttrædelse 1. september 2015. Dette blev godkendt.

Bestyrelsen havde foreslået ændring i vedtægterne §2 stk.3. Denne blev
godkendt.
Bestyrelsen havde forslået ændringer i betalingsbetingelserne §6 i
vedtægterne. Dette blev godkendt.
På valg i år var Christina Juel, der ikke ønskede genvalg. Blev erstattet
af Arne Skjelmose.
Mogens Allerup, Margit Pedersen og Lis Lund blev alle tre genvalg.
Under evt. modtog bestyrelsen ros fra et medlem for de nye tiltag i
foreningen bl.a. med de forskellige arbejdsgrupper.
Formanden takkede Christina Juel for hendes 4 år i bestyrelsen og
håbede hun havde lyst til at fortsætte med arbejdsgruppen ”Svenske
aner”. Christina takkede og svarede at alle var velkommende til at
sende hende en mail, hvis der var spørgsmål til svenske aner.
Der var spørgsmål fra salen omk. portoudgifter til bladet Slægten.
Medlemmet, som spurgte, ville gerne være behjælpelig med at bringe
blade ud i nærområdet på cykel.
Et medlem havde et ønske om, at foreningens kontonummer kunne
findes mere synligt på foreningens hjemmeside. Flere gav efterfølgende
udtryk af, at de havde haft svært ved at finde betalingsfrist og
kontonummer i forbindelse med kontingentbetalingen. Kassereren
kommenterede, at det var alt for dyrt med girokort og at dette derfor
foregik via e-mail i dag for at holde udgifterne nede. Formanden
fortalte afslutningsvis, at det også var muligt at betale årets kontingent
kontant ved indgangen til foredragene.
Der var et ønske fra salen om, at alle medlemmer ville overveje at tage
en gæst med i ny og næ til foreningens udmærkede foredrag, da dette
både kunne hjælpe på økonomien, men i lige så høj grad kunne gavne
medlemstilvæksten. Formanden svarede, at bestyrelsen helst ville holde
foreningens kontingent nede i forhold til andre foreninger, men at dette
også kunne betyde, at der måtte spares på kommende foredragsholdere,
da ”man ikke mere kommer langt med 2 flasker rødvin”.
Formanden efterlyste blandt de fremmødte om der var én, der havde
lyst og erfaring i, hvordan man slægtsforsker i Polen, da foreningen
manglede erfaring og en tovholder på dette område.

Der fremkom et ønske fra salen, om bestyrelsen ville overveje at
bemande slægtsforskerrummet på biblioteket, da det var medlemmets
oplevelse, at man derved kunne hjælpe nye slægtsforskere ved at tage
imod dem og guide dem rundt i rummet. Bestyrelsen svarede, at man
endnu ikke havde haft mulighed for at drøfte medlemmets forespørgsel,
men at bestyrelsen pt. Ikke kunne klare flere arbejdsopgaver.
Formanden bad herefter Yvonne Christiansen om kort at fortælle om
arrangement ”Mød en kollega” den 25 april. Dirigenten Arne Skafte
Jensen takkede herefter af, da der ikke var flere, der ønskede ordet.
Foredrag inden Generalforsamlingen
Inden Slægtshistorisk Forening Guldborgsund afholdt sin årlige
generalforsamling fortalte Museumsinspektør cand.mag. Jesper Munk
Andersen fra Museum Lollands-Falster om herregårde især på LollandFalster.
På Lolland, som jo er et af Danmarks meget frugtbare områder, lå der
ca. 45 herregårde, mens der på Falster, hvor især Frederik II havde
opkøbt store arealer for at få store sammenhængende jagtmarker, kun
var få.

Herregårdene er opstået på tre måder. Oprindelsen kunne være en
storgård i en landsby, et kongeligt slot som fx Aalholm eller et kloster
som fx Halsted.
Herregårdene fik en vigtig funktion, hvor landets skatter blev opkrævet.
Det var nemlig ude på landet, pengene til hele Danmark blev tjent.
Skatten, som herremanden opkrævede hed Landgilden og var skat på
jord, men de store jordejere, herremændene, var skattefri, for de udførte

det nyttige arbejde, skatteopkrævningen. Herregårdene var altså
administrative enheder.
Landgilden lå fast helt tilbage fra det 14. århundrede, hvorimod
fæstebøndernes anden forpligtelse, hoveriet, var variabelt. Bønderne
betalte desuden Tiende, som opdeltes i en tredjedel til kongen, en
tredjedel til præsten og en tredjedel til herremanden.
Efterhånden blev mange herregårde bygget om i en mere repræsentativ
stil med fx alléer, fordi ejerne foretrak at bo i hovedstaden og kun kom
på landet i sommermånederne eller i jagtsæsonen.
Ingen anden end herregårdsforsker Jesper Munk Andersen havde
kunnet formidle dette bedre.
Medlemmer som hjælpere

Biblioteket har i dette forår afholdt to små informationskurser om
slægtsforskning i glassalen på Nykøbing F Bibliotek tirsdag den 14.
april og torsdag den 16. april (af 1½ times varighed). Kurset var for
borgere uden kendskab eller kun med et meget lille kendskab til
slægtsforskning. Bestyrelsen havde modtaget en forespørgsel på, om vi
evt. ville hjælpe til ved arrangementet, så flest mulige fik snuset til
slægtsforskningen og fik hjælp til at finde de viste opslag og
hjemmesider, der blev arbejdet med. Bestyrelsen valgte at deltage med
tre medlemmer begge dage, så de fremmødte fik en så god oplevelse
som muligt af slægtsforskningens forunderlige verden. Der blev på
dagen taget udgangspunkt i en af bibliotekarens aner, som blev fundet

forskellige steder i kirkebogen og i folketællingerne. Dagen blev
afsluttet med et besøg i slægtsforskerrummet på bibliotekets 1 sal, hvor
der var mulighed for at bladre i kirkebøgerne for det gamle Maribo
Amt.
”Mød en Kollega” og ”giv medlemmet ordet”
– en social eftermiddag i slægtshistorisk forening.
Så kom dagen hvor foreningen skulle afholde arrangementet ”Mød en
Kollega”. Adskillige medlemmer mødte på dagen op med en
spiseseddel omkring, hvad de hver især denne dag ville vise alle os
andre. Størst var standen, der var bygget op omkring
erindringsværkstedet. Mange bidrog med effekter og specielt
skolepulten fra Vantore skole fik mange smil og nostalgiske tanker
frem hos medlemmerne.
I musiksalen var opstillet borde, hvor medlemmer kunne udstille egne
materialer og bøger – købte som hjemmelavede. Nogle havde taget
eksempler på Slægtsberetninger med, en viste hvad man også kan være
heldig at finde i lægdsrullerne, en kunne guide lidt i skøder-,
panteprotokoller og en anden viste lidt om ejendomshistorie. En anden
gjorde reklameret for materialet ”hvem forsker hvor” sammen med,
hvad en google søgning også kan give af resultater.

Mod slutning på dagens arrangement blev der udtrukket tre heldige
vindere blandt alle, der havde afleveret et udfyldt spørgeskema. De tre
fik hver en flaske rødvin med sig hjem.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige alle bidragsyderne TAK for de
flotte og informative stande som I alle havde lavet. Det var super flot
og rigtig hyggeligt at gå rundt til de enkelte borde. Og TAK for de to
små præsentationer – I gjorde det begge rigtig flot. Endelig skal lyde et
TAK for de svar, der er kommet retur på spørgeskemaerne sammen
med adskillige forslag til nye tiltag. Bestyrelsen vil bruge de
indkommende besvarelser fremadrettet i sit bestyrelsesarbejde
Stor interesse blandt de 29 medlemmer der var mødt op
Dagens to små foredrag var ment som appetitvækkere til ellers store
emner. Arne Skelmose fortalte kort om billedprogrammet Picasa og
hvordan billeder kan beskæres, lysnes eller på anden måde ændres så de
fremstår mere brugbare i evt. slægtsforskningsprogrammer og Jørgen
Hersø Hansen gav en kort gennemgang af Tækkemanden fra Skørring
skov og hans 4 børn og hvordan hans ane havde haft en betydelig finger
med i spillet, da det gamle Rødby inderfjord blev tørlagt.

Medlemmernes Sider:
Sølvskatten i Vålse.
I foråret 1835 pløjede fæstegårdmand Jørgen Jørgensen i Vålse på
Nordfalster på en af sine marker.
Da skæret stødte mod et stort bronze fad, der lå lige under markens
overflade. Han opdagede umiddelbart intet, og først da han skulle til at
harve, så han, at sølvstykker, mønter og andet lå spredt ud over et
stykke af marken.

Jørgen Jørgensen fandt det klogest at henvende sig til præsten i Vålse,
Hr. Rosen. Præsten forstod fundets betydning, og han foranledigede, at
det fundne sølv blev holdt samlet, og at stumperne af det bronze fad,
som havde rummet skatten, blev bevaret. Han lod også marken
gennemsøge på ny.

Skatten, for en sådan var det, var overordentlig omfattende. I alt fandt
man op mod 6,5 kg sølv bestående af sølvbarrer, mønter, brudsølv og
smykker.
Smykkerne bestod af 2 halsringe, 10 armringe, 9 ringe lidt større end
fingerringe, 2 Thorshamre, 2 hængesmykker, stykker af spænder og en
sølvperle.
Af mønter fandtes mere end 700, hele eller som brudstykker. En stor
del – over 300 – var arabiske, såkaldte Dirhem’er. Den ældste af disse
var præget 750, men hovedmassen var langt yngre, den yngste var fra
979. Endelig var der tre mønter præget i Hedeby i midten af 900-tallet.
Arabiske mønter kom til Skandinavien i tusindvis i vikingetiden, og da
Vålseskatten blev fundet i 1835 var interessen for netop disse mønter
stor. Ikke blot bar de skrift, der fortalte, hvornår de var prægede, der var
også helt konkrete vidnesbyrd om vikingernes vide kontakter.
I det hele taget er Vålseskatten en ”rigtig vikingeskat”. Smykker og
især mønter, fra stort set hele den dengang kendte verden, lå på et fad,
som engang i slutningen af 900-tallet blev gravet ned 15-20 meter fra
strandbredden af Vålse Vig.
Blandt smykkerne og mønterne bærer adskillige religiøs symbolik fra
både hedenskab, islam og kristendom. Tiden, hvor skatten blev nedlagt,
var en religiøs brydningstid.
To af sølvsmykkerne i Vålseskatten var Thorshamre. Thorshammeren
er det symbol fra Vikingetiden, der med størst sikkerhed kan knyttes til
en gud, og der er fundet omtrent 100 amuletter af slagsen i Danmark,
Skåne, og Slesvig. Sagaerne fortæller, at Thor beskyttede mod sygdom,
jætter og andet. Måske var det derfor, at Thorshammeren var en så
populær amulet.
Hvor meget Jørgen Jørgensen har fået i Danefædusør vides ikke, men et
kvalificeret gæt er på den bedre side af 40 rigsdaler, en betydelig sum i
1835. Dengang kunne man få 5 gode stude for den pris.

Nyhedsbrevet udkommer 2 gange om året og sendes på mail til 82
medlemmer og med post til 2 medlemmer.
Næste nr. af Nyhedsbrevet udkommer i december
Små historier fra medlemmernes slægtsforskning modtages gerne. Det
vil gøre bladet mere varieret og spændende at læse og kan være
inspirerende for andre.
Henvendelse til bladets redaktør: Vita Thomsen
E-mail: Vita_thomsen@mail.dk
Nyttige links:
www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Dansk Biografisk leksikon:
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon
Dansk Kvindebiografisk leksikon: http://www.kvinfo.dk/side/170/
Kraks blå bøger 1910-1994: https://www.blaabog.dk
Kraks vejvisere 1770-1964: https://www.bibliotek.k.k.dk/temaer/krak
Danmarks største søgeportal for lokalhistoriske oplysninger:
https://www.arkiv.dk
http://ssf.dk/index.php/87-artikler/nyheder/239-set-og-sket-i-guldborgsund

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer!

Efterårssæson 2015
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Lørdag den 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 arkivalier 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 den 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 baggrunden for at de rejste, og
hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere? Vi vil her blive klogere på de
kilder, som kan hjælpe os på vej i søgen på slægtens efterkommere i USA.

Lørdag den 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 begrænset skolegang bag sig, men alligevel blev hun en af de få
kvinder 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. slægtsromaner, 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 dialekt

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på
Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Gratis for
medlemmer, - gæstekort kr. 50

Aktiviteter i september - oktober-november
Åbne værksteder, - for alle. Ikke medlemmer: kr. 50
Arbejdsgrupper, kræver medlemskab
Gotisk værksted ”Hjælp til selvhjælp”
For begyndere/let øvede og øvede:
28.september, 29.oktober, og 23.november 2015
Åbnet værksted, gæster kr. 50.
Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 1, 4800 Nykøbing F.
Erindringsværksted
24.september, 2. november og 2. december
Har du lyst til at skrive erindringer?
Vi hjælper med at komme i gang med at skrive om dit eget liv.
Åbent skriveværksted, gæster kr.50
Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00
Sted. Kulturforsyningen, projektlokale, Voldgade 1. 4800 Nykøbing
Arbejdsgruppe ”Nye Slægtsforskere”
23. september, 28. oktober og 19. november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 17-19
Sted: Slægtsforskerrummet, Biblioteket, Kongensgade 43, 1. sal, 4800 Nykøbing F
Arbejdsgruppe ”Legacy”
22. september, 21. oktober, 17. november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 16.30-18.00
Sted: Nørre Alslev bibliotek, 1.sal, Helene Stranges vej 1, 4840 Nørre Alslev
Arbejdsgruppe/øve gruppe Lægdsrulle.
16. september, 14. oktober, 11. november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Vi håber meget på medlemmer der har rimelig kendskab til lægdsruller, og som har
lyst til at hjælpe andre i gang, også tilmelder sig.
Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196. 4800 Nykøbing F. kl. 19-21.30

