
Forårssæson 2014 

18.januar Skolearkivalier  

Ved Erik Nørr, Seniorforsker ved landsarkivet for Sjælland . 

Man kan finde oplysninger om de fleste danskeres skolegang i de sidste 200 år. Ud 

over en oversigt hovedpunkter i skolens historie - vil de vigtigste kilder til skole – og 
uddannelseshistorie, både de trykte og de utrykte, blive gennemgået.  
Foredraget vil også komme ind på, hvordan de utrykte kilder findes. 

Foredraget holdes i samarbejde med DIS-Danmark 

  

22. februar Da Danmark blev politistat 

Ved Karl Peder Pedersen, Arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet.  

I årtierne umiddelbart efter 1800 indførtes omfattende kontrol med alle danskere, både 
pæne borgere, mere mistænkelige personager og alle de kriminelle. 

I foredraget forklares de nye aktiviteter nærmere, og her fokuseres særligt på pas, 
vandre- og skudsmålsbøger, kirkebøgernes til- og afgangslister, strafferegistre, 
protokoller over mistænkelige samt de særlige københavnske kontrolforanstaltninger 
(politimandtal, flytningsregistrering mm.). 

Foredraget holdes i samarbejde med FU. 

 

 

 
22. marts Historiefortælling/Generalforsamling 

Annemarie Krarup, Cand.mag. Formand for foreningen "Fortællere i Danmark", fortæller historier fra den 
nordiske mytologi. Historier, der gik fra mund til mund til underholdning for generationer af vore 
forfædre. 
 
Derefter Generalforsamling dagsorden iflg. vedtægterne. 

26.april Det at skrive en slægtsbog  

Ved John Rasmussen. Slægtsforsker 
Vil sætte os ind i, hvordan små korte fortællinger om episoder i en anes liv kan samles til en helhed, der 
giver en fornemmelse af den enkelte anes liv. Hvilke arkivalier vi kan bruge undervejs og, hvad vi skal 

tænke på, når teksten er skrevet, og hæftet/bogen skal designes, og endelig indbinding, uden det koster 
en formue. 

  

Alle vores foredrag holdes på Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Kl. 

13 -15 

Gæster velkomne kr.40, gratis for medlemmer 



 

Sommerudflugt for medlemmer og deres familie 

Den 24. maj 2014 

Nu nærmer tiden sig for vores udflugt til Andelslandsbyen ”Nyvang” Oldvejen 25, 

4300 Holbæk. 

Foreningen sørger for rundvisning og godt vejr, - transport er for egen regning. 

Mødested: Indgangen til Andelslandbyen kl. 10 

Rundvisningen begynder kl. 10.15 

Denne tager 2 ½ time og har en længe på 1,2 km. 

Der sluttes af ved spisestedet ”Madam blå”, hvor der vil være mulighed for at 

købe fast og flydende kost. Her er også borde og bænke (udendørs) til dem der 

har smurt madpakken hjemmefra. 

Af hensyn til rundvisningen bedes I tilmelde jer senest den 1. maj 2014. 

Pris: kr. 105 pr. person 

 

  

Tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk 

Har du ikke køremulighed, finder vi ud af det ved tilmeldingen, merpris på kr.140 

tur/retur (samme pris som en togbillet). 

mailto:sekretaersfg@outlook.dk


Vi håber, at se rigtig mange af jer den 24. maj, - og husk endelig at tage familien 

med. Her er en fantastisk mulighed for at opleve et stykke historie, som vedrører 

os alle. 

  

http://www.andelslandsbyen.dk 

 

  

Gotisk værksted:  
Hjælp til selvhjælp Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. kl.16.30-18.00  
Gæster velkomne.  
Gratis for medlemmer  
15.januar, 18.februar, 24.marts, 24.april 

Arbejdsgruppe "Nye Slægtsforskere"  
Slægtsforskerrummet, Rosenvænget 17. 4800 Nykøbing F. Kl.19-21  

Kræver medlemskab og tilmelding til sekretaersfg@outlook.dk  

23.januar, 26. februar, og 17. marts. 

 

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

