Forårssæsonen 2012
Ekstra møde i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Tirsd. 22. maj, kl. 19 på ”Det gl. Bibliotek”, Rosenvænget 17, Nykøbing F.
Med udgangspunkt i en helt almindelig bondekones liv i første halvdel af 1800tallet vil Inger G.
Rasmussen i sit oplæg komme ind på, hvordan der kan skrives en fyldig beretning om et menneske,
der ikke optræder mange gange i kilderne.
Gæster er velkomne.

21. jan. Lægdsruller og hærens stambøger
v/ Ulrik Alster Klug, forfatter, underviser.
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Hvordan og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi i dem?
Hvordan finder man rundt i hærens stambøger?
Vi får en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, illustreret med praktiske eksempler.
Stambøger er bevaret fra 1785 og kan anvendes, når man først har oplysning om indkaldelse f.eks. fra
lægdsrullerne.
18. feb. Sønderjylland 2
v/ Inger G. Rasmussen, medlemsindlæg af Birgitte Nielsen og Lis Lund.
I Sønderjylland er de fleste kilder til slægtsforskning anderledes end i resten af Danmark.
F.eks. begynder kirkebøgerne ofte tidligere og indeholder flere oplysninger, og kilderne til ejendomshistorie er lettere at benytte. Desuden findes der kilder, som slet ikke kendes nord for Kongeåen.
Foreningens eget medlem, Inger G. Rasmussen, vil føre os gennem disse kilder og fortælle om brugen
af dem.
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Oprindeligt 18. feb
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Oprindeligt 21. jan.

17. mar. Historiker Berit Christensen
Her kommer historiker Berit Christensen og fortæller om sognekirkerne, da de i sin tid var ejet af
godserne.
Derefter Generalforsamlingen
Dorthe Danner Lund, som skulle have talt om Vordingborg Borgcenter, er blevet forhindret pga.
sygdom.
14. april Stubbekøbing Arkiv kl. 13.
Vi mødes ved arkivet,
Dosseringen 3, 4850 Stubbekøbing kl. 13.
Er der nogen, som har brug for kørelejlighed, kan bestyrelsen kontaktes i god tid.

Tid og sted

Hvor ikke andet er skrevet, afholdes mødet i ”Det gamle Bibliotek”
Rosenvænget 17, Nyk. F. lørdage kl. 13-15.

Husk!
Alle, som har fået Nyhedsbrevet på mail, kan afhente bladet ”Slægten” ved første foredrag, hvor der
også kan betales kontingent.
Husk ”Skriveværkstedet”!
Slægtshistorie-skrivning foregår i forskerrummet under det gamle bibliotek i Rosenvænget.
Kun for medlemmer.
Tovholder er Inger G. Rasmussen.
Mødet aftales fra gang til gang

Kontingent for 2012:
Personligt medlemskab: 170 kr.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.
Gæstekort til foredrag 40 kr.

