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Lørdag 21. januar

”Slægtsforskning i 1900-tallet” v/ Per Andersen, Vanløse

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-

tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og 

man er også ofte nødt til at lege detektiv. Der vil blive gennemgået de vigtigske værktøjer 

for 1900-tallet og der gives mange eksempler på, hvordan de anvendes.

Lørdag 25. februar 

Introduktion til hjemmesiden www.familysearch.org  v/ Bodil Grove 
Christiansen, Aulum (FU)

På Familysearch er der værktøjer til rådighed, hvis man ønsker at lave slægtsforskning i 

andre lande, og dette vil blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt 

gennemgået, og der henvises til andre databaser, som samarbejder med Familysearch, 

herunder Ancestry, Find my Past og Myheritage.

Lørdag 18. marts

Arkiv.dk og Historiske kort/v Arkivleder Karin Suhr Rasmussen

Vi skal se på, hvordan man som slægtsforsker kan bruge de lokalhistoriske arkiver til at få 

”fyldt på”, når man ved hjælp af kirkebøger, folketællinger og tingbøger har tjek på navne 

og datoer.  Hvordan vi finder oplysninger på arkiv.dk og på hkpn.gnt.dk (historiske kort). 

Generalforsamling, dagsorden iflg. Vedtægterne.

Lørdag 8. april

Knaster i din slægtsforskning. (Kræver medlemskab)

Lørdag den 8. april giver Slægtshistorisk Forening Guldborgsund deres medlemmer 

mulighed for at mødes på kryds og tværs for i fællesskab at hjælpe hinanden videre over 

knaster og knuder i den enkeltes slægtsforskning. Som noget nyt beder foreningen om 

tilmelding til arrangementet på mail: Sekretaersfg@outlook.dk senest tirsdag den 4. april.

http://www.familysearch.org/
mailto:Sekretaersfg@outlook.dk


16,00-18,00Lørdag den 20. maj

Familieudflugt. (Kræver medlemskab)

Frilandsmuseet i Maribo med guidet rundvisning.

Tid og Sted: 
Se hjemmesiden: http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/aktiviteter.html

Aktiviteter:

Gotisk værksted, Hjælp til selvhjælp.
Begyndere/Øvede der arbejder med egne tekster
Mandag den 16. januar, mandag den 20. februar, torsdag den 16.marts
Alle velkomne, ikke medlemmer kr. 50

Skriveværksted:
Vi skriver om en ane eller to, men først efter at have taget ham/hende 
under luppen og fået svar på spørgsmål, vi ikke vidste, man kunne stille.
Onsdag den 18. januar, torsdag den 23. februar, mandag den 13. marts.
Alle velkomne, ikke medlemmer kr. 50
16,30-18,00

Diverse Arbejdsgrupper: (Kræver medlemskab)

Legacy
Onsdag den 25. januar, onsdag den 22. marts
Sted: Møllebakkeskolen, Pedelboligen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F.
Kl. 16-18

Lægdsruller/ejendomsoplysninger
Tirsdag den 17. januar, onsdag den 8. marts 
Sted: Møllebakkeskolen, 1974 bygningen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F.
Kl. 19.00-21.30

NY AKTIVITET:

Uformelt arbejdsmøde, ingen tilmelding.
Torsdag den 26. januar, lokale 1, kl. 10-12
Opfølgning på foredraget: "Find nulevende personer"
Tirsdag den 28. februar, lokale 1, kl. 12-14
Opfølgning på foredraget ”Familysearch”
Onsdag den 29. marts, lokale 2, kl. 16-18
Opfølgning på foredrag ”Arkiv.dk”

Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/aktiviteter.html

