
Efterårssæson 2014 
 

Efterårssæson 2014 

 

20. september 2014 Fra land til by 

Ved 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 

 
 
Lørdag den 18. oktober kl.10-14. 

 
Arbejdsgruppen ”svenske aner”. 

 
Slægtsforskerrummet på biblioteket, Kongensgade 43, 1.sal, Nykøbing F. 
Ved Christina Juel. 

Grundet begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig, cju@mail123.dk  

Kræver medlemsskab. 
 

 
25. oktober 2014 Bjarne Due Pedersens database 

Ved Bjarne Due Pedersen 

Bjarne Due Pedersen fortæller om sin database med p.t. ca. 17.000 personer, herudover er ca. 
15.000 opført på Excelskemaer, som løbende bliver indtastet. 

Alle de registrerede personer har rødder på Lolland og Falster, og de fleste er fundet i kilder 

udenfor 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 Excelskemaet kan bruges til mangfoldige 
søgninger efter forsvundne slægtninge” 

Link til Bjarne Due Pedersens hjemmeside, med 22.000 personer. 

 
 
Tirsdag den 28. oktober kl. 16.30-18. 
 
NYT! 

Arbejdsgruppe ”Legacy” 

 
Slægtsforskerrummet på biblioteket, Kongensgade 43, 1.sal Nykøbing F. 
Ved Bent Vifert Larsen og Kate Andersen, medbring pc. 

mailto:cju@mail123.dk
http://bjarne-due.dk/


Grundet begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig, sekretaersfg@outlook.dk 

Kræver medlemsskab. 
 
 
22. november 2014 Sognefogeder, julearrangement. 

Ved Jørn Ringsing, Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 

Jørn Ringsing vil fortælle om sognefogeder i al almindelighed, men giver også eksempler fra 
egen slægtsforskning. Herefter vil der være julehygge. 

 
 

Torsdag den 4. december kl. 16.30-18.00. 
Erindrings værksted. V/Inger Rasmussen 
 
Har du lyst til at skrive erindringer? 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund hjælper med at komme i gang med at skrive om dit eget liv. 
 
Kulturforsyningen, lokale 1, Voldgade 1. 4800 Nykøbing. 
 
Åbent skriveværksted, ikke medlemmer kr.40 
 
 

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  

Tid: 17-19 

mailto:sekretaersfg@outlook.dk
mailto:sekretaersfg@outlook.dk


Sted: Slægtsforskerrummet, Kongensgade 43, 1.sal 4800 Nykøbing F 

 
 
Kulturnatten 3. oktober 2014 

Vi er også med på Kulturnatten, følg os på Facebook og her på vores hjemmeside:. 

 

 
7. oktober 2014 har biblioteket 100 års jubilæum. 

Besøg Bibliotekets nyindrettede Slægtsforskerrum, hvor medlemmer af foreningen hele dagen vil være 
behjælpelig med råd og vejledning i slægtsforskning. 

 
 
Foreningskontingent: 

Personligt medlemskab: 170 kr. Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr. 

 

 

http://www.facebook.com/groups/370133396399675/

