
Nyhedsbrev

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Velkommen tl en ny sæson

Forår 2018

Kontngent for 2018:  Nordea Konto 0677-0807843n451

Prisen for enkelt medlemskab kr. 185. - Dobbelt medlemskab kr. 235. - 
Som, i flg. vedtægterne, bedes indbetalt senest 5. februar.

Skulle du have problemer med at få klaret kontngentornnelsen er du 
velkommen tl at kontakte kassereren.

Gæstekort tl foredrag Kr. 50.

Foreningens hjemmeside:  
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/indei.html

Vi er også på Facebook:  
https: ////www.ffacebook.fcom//slaegtshistoriskforeningguldborgsund 

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl.f 13n på 
Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F 

Tilmelding tl  rbejdsgrupperne:  
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.fdk 

Bestyrelse 2017 // 2018: 

Formand:  Yvonne Christansen, Stubmøllevej 16, Snstofe, 4800 Nnkøbing F.  
tlf. 54 86 83 63. formand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk                    
Al brevpost bedes venligst sendt tl ovennævnte adresse

Næstformand: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, 4850 Stubbekøbing.               
tlf. 54 44 41 64. naestormand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Kasserer:  Mogens Allerup, Sørupvej 15, 4863 Eskilstrup.                                      
tlf. 54 43 60 48 kasserer@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Medlemsansvarlig: Margit Pedersen, Nr. Alslev Birkevej 6. 4840 Nr. Alslev.     
tlf. 23 24 37 69. medlemsansvarlig@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 

Bestyrelsesmedlem:  Jørgen Hersø Hansen, Østervang 18, 4990 Sakskøbing.   
tlf. 23 43 52 20. presse@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 

1.f Suppleant:  Arne Skjelmose, Gåbense Strandvej 61 f. 4840 Nr. Alslev.           
tlf. 21 75 28 59. Arne.skjelmose@gmail.com 

Sekretær og suppleant:  Lis Lund, Skovtofen 9, 4800 Nnkøbing F.                     
tlf. 54 85 95 85 - info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 

Revisor:  Jørgen Gammel, Donnemosevej 4, Karlebn, 4800 Nnkøbing F.             
tlf. 20 76 10 72. gammel@nnpost.dk 

Rev.f Suppl:  Jørn Ringsing, Korsvej 1 b, 4894 Øster Ulslev.                                     
tlf. 54 86 51 25 - j.ringsing@gmail.com
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Indkaldelse tl  rdinær generalforsamling lørdag den 17.fmarts 2018

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F: 

Dagsordenen:  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

2. Formanden fremlægger beretning tl godkendelse 

3n.f Kassereren fremlægger det reviderede regnskab tl   godkendelse 

4.f Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontngent for næste 
kalenderår 

5.f Behandling af indkomne forslag:

    Bestnrelsen ønsker tlkendegivelse fra forsamlingen, på forsat at 
arbejde for en mulig partnerskabssamtale med Danske Slægtsforskere.

6.f Valg af medlemmer tl bestnrelsen og 2 suppleanter 

     På valg: 

     Yvonne Christansen (villig tl genvalgg

     Kate Andersen (villig tl genvalgg

     Jørgen Hersø Hansen (villig tl genvalgg

    Valg af ny 1.f suppl.f

     (1.suppl Arne Skjelmose ønsker at udtræde af bestnrelseg

7.f Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor:   Jørgen Gammel (villig tl genvalgg

Revisor suppl:  Jørn Ringsing (villig tl genvalgg 

8. Eventuelt

Formandens hjørne: 

Kære alle sammen. Lige om lidt banker julen med familiehnggen, den 
gode mad og juletravlheden på hos os alle sammen. Og af samme 
grund er det td tl, at vi holder en lille pause i foreningen.

Bestnrelsen har i årets løb forsøgt at booke foredrag og lavet 
værksteder som kunne være en hjælp eller en inspiratonskilde tl vores
fælles hobbn: Slægtsforskning. I 2018 kommer der lidt ændringer: 
Skriveværkstedet holder pause og datoerne for det Gotske værksted 
vil første blive ofentliggjort fra måned tl måned. Husk, at du altd kan 
holde dig ajour med datoer og arrangementer inde på Foreningens 
hjemmeside under: Kalender og på Foreningens Facebook-side. Kates 
værksteder med Legacn og Lægdsruller fortsætter uændret. Også 
Slægtscafeen på Nnkøbing F. Bibliotek vil fortsætte ind i 2018.

Her hjælper 5 slægtsforskere fra foreningen, de gæster som kommer 
forbi med, at komme videre med deres private forskning. Nogle 
kommer med tng, de ikke kan læse. Andre kommer for at få gode råd 
og inspiraton tl at komme i gang eller tl at komme videre med den 
forskning, de allerede er begnndt på der hjemme.

I den forbindelse vil jeg gerne komme med en opfordring tl jer alle om,
at overveje, at blive aktve hjælpere i foreningen – ”en aktv forening er
en sund forening”.

Velkommen tl nne  Medlemmer:
Niels Bjerre, Danmarksgade 16, 4874 Gedser
Jyte von Deyen, Engvej 25, 4800 Nyk. F
Anna M. M. Berg, Sophieholmen 10 st. v. 4800 Nyk. F.
Børge Holse, Lupinvej 66, 4873 Væggerløse
Birgit Riise, Sjællandsgade 2, 4800 Nyk. F.
Lizete Riber, Eskilstrup Jernbanegade 4863 Eskilstrup
Jørgen Nielsen, Løjesgade 24, 4800 Nyk. F. 



Bestnrelsen har hele tden brug for aktve mennesker, som vil give et 
nap med – med det ene eller det andet – kafebrngning tl foredragene 
– stole opsætning og afrndning efer foredragene – hjælpere tl 
arrangementer som Foreningernes dag og i Slægtscafeen for blot at 
nævne nogle stnkker. 

Foreningen har også brug for, at I kommer med friske ideer tl emner 
på tng I mangler. Har du ideen – og vil du være tovholder evt. sammen
med en anden – så har foreningen mulighed for at skafe lokaler på 
skolerne i hele kommunen, da vi er en foreningen under 
folkeoplnsningsloven.

Husk også selv at benntte slægtscafeen på biblioteket, hvis du sidder 
fast eller mangler en sparringspartner. Cafeen er i lige så høj grad for os
medlemmer som det er et tlbud tl alle andre slægtsforskere udenfor 
foreningen.

Og det er jo netop en slægtsforsker – en kollega, som sidder og hjælper
dig videre.

For tden foregår det på Nnkøbing Bibliotek, men er der frivillige som 
ønsker, at samles på et andet bibliotek i kommunen vil jeg meget gerne
tage kontakt og arbejde for dette i foråret 2018, men det kræver ei. 
antal tovholdere og hjælpere.

Brug telefonen – send en mail eller tag fat på en fra bestnrelsen, så vi 
med fælles hjælp får et dejligt 2018.

På Bestnrelsens vegne ønsker jeg Jer alle en glædelig Jul og et godt og 
lnkkebringende Nntår

Yvonne Christansen

Siden Sidst:  

3n0 september 2017:  ”Brug D ISY bedre” v// Ulrich  lster Klug (FU)   

Statens Arkivers onlineregistratur er i fuld brug på arkivernes 
hjemmeside, og den er et fantastsk hjælpemiddel. Mange 
slægtsforskere snnes dog, det er svært at benntte DAISY. Ulrich gav et 
overblik over DAISY´ opbngning og demonstrerede, hvordan snstemet 
med fordel kan bennttes. Desuden ser vi på sammenhængen mellem 
Arkivalier Online beta (hvor arkivserierne lokaliseres via DAISYg og 
DAISY selv, samt hjælpemidler tl at bestlle det ønskede materiale i 
DAISY, f.eks. DigDag. Alle der ønsker at foretage arkivstudier i forskellige
sammenhænge havde nntte af dette foredrag. 45 deltagere 
overværede dette foredrag.

 

Lørdag 14.foktober:  ”Retsbetjenten” v// Torben  lbret Kristensen (FU) 
Indtl retsreformen 1919 varetog retsbetjenten (bn-, herreds- eller 
birkefogedeng en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med 
lokalbefolkningen på den ene eller anden måde. Han var dommer og 



politmester, skifeforvalter og foged, lægdsforstander og notarius 
publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser 

samt en hel masse andet. I løbet af foredraget blev præsenteret en 
bred vife af arkivalier fra udvalgte retsbetjentembeder og givet 
eksempler på, hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.  
42 personer overværede dette interessante foredrag.

Lørdag 25.f november:  ”Slægtsfortælling om
almindelige mennesker”.f

Medlem Kathe Torp Jensen fra Nørre Alslev holdt
et foredrag ud fra sin bog ”En dokumentarisk
slægtsfortælling med fakta og fkton”. Det er en
fortælling om almindelige menneskers liv på
Nordfalster, omkring Egense og Vålse, som
påvirkedes af de strømninger, der foregik i 1800-

tallet i familien, lokalsamfundet og Danmark. 35 personer hørte det 
spændende foredrag.

Efer foredraget var der dømt julehngge med kafe, kage og 
konkurrence om hvem der kendte forklaringen på flest af de gamle ord.
Vinder blev Mogens Olsen. Tillnkke!

Forårsprogram 2018: 

Lørdag den 13n.f januar:  Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så? 
Foredrag af Kommunikatonskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik 
Erik Kann

Slægtsforskere elsker kirkebøger, og de er storforbrugere af dem. Mest 
på godt – men fra td tl anden også på ondt. Værst af alt er vel nok, når
pludselig kirkebogen melder: Udlagt barnefader. 

Hvad gør man så? Fortvivl ikke, der er heldigvis masser af kilder, der 
kan hjælpe tl at sikre korrekt identfkaton af den biologiske far.

Ud fra konkrete eksempler bnder foredraget på en gennemgang af de 
vigtgste kilder, der kan anvendes ved efersøgning og identfkaton af 
fædre tl børn født uden for ægteskab.

Foredraget holdes i samarbejde med FU og DIS



Lørdag den 10.f februar:                                                                          
Pensioner, invalideforsørgelse og støtte tl de eferladte.                       
Foredrag af cand.jur. Jørgen Green

Arkiverne med oplnsninger om pensioner, invalideforsørgelse og støtte 
tl de eferladte enker og børn bliver ofe overset af slægtsforskere på 
trods af, at disse indeholder mange oplnsninger om pensionisten, den 
invalides helbred og enkens økonomiske og sociale situaton.

Jørgen Green vil gennemgå den historiske baggrund for udvikling af 
lovgivningen om pensioner, invalideforsørgelse og støtten tl de 
eferladte og give gode råd tl, hvordan man fnder frem tl de relevante
arkiver fordelt på de forskellige erhvervsgrupper.

Foredraget holdes i samarbejde FU

Lørdag den 17.f marts:  Guldborgsund Stadsarkiv/generalforsamling 

Oplæg v/ Stadsarkivar Christan Frederiksen –                                              
derefer Generalforsamling dagsorden iflg. vedtægterne.

Stadsarkivar Christan Frederiksen vil fortælle om, hvad man som 
slægtsforsker kan fnde i Guldborgsund Kommunes arkiv - Stadsarkivet.
Kommunerne har altd været tæt på borgernes liv. Det afspejler sig 
også i de arkivalier, som bnråd, sogneråd, fagudvalg, råd, nævn, 
kommissioner, forvaltninger og insttutoner eferlader sig, og som i dag
bl.a. fndes i Stadsarkivet. 

 BS:   lle foredragene holdes på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 
Nykøbing kl.f 13n-15

Gæstekort sælges ved indgang, kr.f 50

Lørdag den 14.f april:   ktvitetsdag                                                                
Vi sidder allesammen fast i vores slægtsforskning en gang imellem. Tag 
din bærbare pc med og lad os denne efermiddag i fællesskab hjælpe 

hinanden over disse "Knuder og Knaster" - Det den ene ikke ved -ved 
de andre måske og sammen ved vi rigtg meget om slægtsforskning.

Kræver medlemskab og tlmelding:  
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.fdk                                          
Sted:  Sophieskolen, Merkurs plads 4, 4800 kl. 13-16

 rbejdsgruppe Legacy.f

Tirsdag, den 23n.f januar og onsdag, den 28.f februar

Kræver medlemskab og tlmelding: 
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.fdk 

Tidspunkt alle dage kl. 16.00-18.00                                                               
Sted:  Møllebakkeskolen, Lokale 29, Nnkøbingvej 196. Horrebn, 4800 
Nnkøbing F.

 rbejdsgruppe Lægdsrulle//Ejendomsoplysninger.f                                     
 nsdag, den 3n1.f januar og trsdag, den 13n.fmarts

Kræver medlemskab og tlmelding: 
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.fdk 

Vi håber meget på medlemmer der har rimelig kendskab tl lægdsruller 
eller ejendomsoplnsninger, og som har lnst tl at hjælpe andre i gang, 
også tlmelder sig. 

Sted:  Møllebakkeskolen, Lokale 29, Nnkøbingvej 196, Horrebn, 4800 
Nnkøbing F.  - kl.f 19.f00-21.f3n0

Gotsk værksted ”jjælp tl selvhjælp”.f                                                          
For begnndere/let øvede og øvede, der arbejder med egne tekster. 

Sted:  Sophieskolen, Merkur Plads 4, 4800 Nnkøbing F.

Datoer opslås løbende på hjemmesiden eller følg os på facebook
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Slægtscafé på jovedbiblioteket

Den første trsdag i måneden kan du få hjælp tl din slægtsforskning.

Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være tl 
stede for at hjælpe dig. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen:

Tirsdage den:  2.f januar, 6.f februar, 6.f marts og 3n.f april -                      
alle dage 14-16

Diverse værksteder og arbejdsgrupper, se hjemmesiden 
http: ////slaegtshistoriskforeningguldborgsund.fdk// 

eller følg os på  
https: ////www.ffacebook.fcom//slaegtshistoriskforeningguldborgsund//

Slægtscafeen på Biblioteket i eferåret 2017
Glædelig jul og godt nytår ønskes alle Foreningens

medlemmer.
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