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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Lørdag den 23. januar.(FU/DIS)

Kirkebogen alene i verden? - om slægtsforskning mellem 1801 og 1834".

Foredrag ved Erik Kann.

Anne Hansdatter er født år 1800, og hun er registreret helt normalt i folketællingen 1801 - 

men hvad så? Der er 33 år til næste folketælling, og det hele synes pludselig bare meget 

vanskeligere. Gennem praktiske eksempler vises, hvorledes udfordringerne kan gribes an. 

Hvilke kilder findes der, hvilke metoder man kan anvende osv.

Lørdag den 27. februar.(FU)

"Modstandsfolk og landssvigere".

Foredrag ved Peter Birkelund

”Selvom det er mere end 70 år siden, at den tyske besættelse af Danmark sluttede, 

er interessen for perioden usvækket. Der fremkommer fortsat nye oplysninger – og det er i 

arkiverne, at disse nye informationer bliver fundet. Og når store dele af arkiverne om 

ganske få år bliver frit tilgængelige, bliver det muligt for slægtshistorikere at "gå på jagt" 

efter anerne under besættelsen. Foredraget sætter fokus på de mest anvendelige arkivalier 

vedr. modstandsfolk og danske i tysk tjeneste.”

Lørdag den 19. marts.

Foredrag/generalforsamling 

 ”Stoddere, rakkere og børster” foredrag ved Tidligere museumsinspektør ved 

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Ove H. Nielsen. Tidligere var det at blive gammel og 

uarbejdsdygtig, for mange lig med fattigdom. Tiggere, rakkere og børster hørte også med 

til dem, vi i dag vil kalde socialt udsatte. I skolens historieundervisning lærte vi ikke noget 

om disse samfundsgrupper, det var en upåagtet historie. Hvordan var de fattiges og 

udstødtes liv og levevilkår før den offentlige forsorg holdt sit indtog?

Derefter generalforsamling, dagsorden iflg. Vedtægterne

Lørdag den 16.april

Slægtsforskerdag på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing, 



Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på Kulturforsyningen, 

Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Gratis for medlemmer, - gæstekort

kr. 50

Lørdag den 28.maj.

Udflugt til Arbejdermuseet, Rømersgade22, København K

Aktiviteter 

Åbne værksteder i januar-februar-marts

For alle, ikke medlemmer: kr. 50

 Gotisk, hjælp til selvhjælp: 20.januar-22.februar-17.marts

 Erindringsværksted: 18.januar-24.februar-14.marts

Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing, kl. 16.30-18.00

Arbejdsgrupper i januar-februar-marts

Kræver medlemsskab og tilmelding

 Legacy – slægtsforskningsprogram: 19.januar-23.februar-29.marts

 Sted: Helene Stranges vej 1, 4840 Nr. Alslev, kl. 16.30-18.00

 Lægdsruller: 27.januar-2.marts-6.april

 Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing, kl.19.00-21.30


