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Efterår 2018
Lørdag 22. september – Dataloven/DIS bibliotek v/Cand. sceint. Per
Andersen
I maj i år trådte den nye Persondatalov i kraft, er har medført ændringer til,
hvordan man som slægtsforsker skal forholde sig til behandling og
offentliggørelse af persondata. Det har stor relevans for slægtsforskere, der
både arbejder med personlige data, person-følsomme data og billeder. Per
Andersen gennemgår og viser eksempler på, hvordan skal forholde sig som
slægtsforsker.
Efterfølgende fortæller Per Andersen om Slægtsforskerens Bibliotek stiller
sin omfattende samling til rådighed for alle slægtsforskere og historisk
interesserede. Samlingen består af fysiske bøger, men også af flere tusinde
titler online, som man kan søge i, efter personer, navne, steder, emner m.v.
Foredraget gennemgår, hvad man kan finde i samlingen og hvordan man
søger i den. Der en demo, hvor dette illustreres i praksis.
Holdes i samarbejde med FU.
Lørdag 13. oktober – Skifter v/Cand. mag. Torben Albret Kristensen
Næst efter kirkebøger og folketællinger er skifter den vigtigste kilde for en
slægtsforsker. Det er I skifterne du kan få afklaret, hvem der er børn af
hvem, og hvem der har været gift med hvem.
Men det er ikke altid der blev holdt skifte, der var mange forskellige
skifteforvaltere (især på landet). Derfor er det ikke altid lige til at finde
eventuel skifte efter ens aner.
I dette foredrag bliver du præsenteret for skiftevæsenets historie, forskellige
typer af skifter, de forskellige skifteforvaltere og hvad et skifte indeholder.
Desuden hører du noget om testamenter og auktioner.
Holdes i samarbejde med FU.
Begge arrangementer foregår på Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nyk.
Lørdag 17. november – Livshistorier. Fortæl om et liv så andre lytter
v/Cand. com. Liv Mygind.
Kender du typen, som har rejst på de syv have, og som har mødt Elvis
Presley, men som tager så mange mellemregninger med I fortællingen, at
den alligevel bliver kedelig at høre?
Alle har en historie, der er værd at forevige. Især hvis den bliver fortalt
scenisk og med et stort nærvær. Foredraget handler både om, hvad men
som menneske får ud af at fortælle sin livshistorie, men du får også

konkrete redskaber til at folde din egen eller andres livshistorie ud. -

http://www.livshistorier.net/
Holdes i samarbejde med FU.
Bemærk: Lokaleændring til, sosu-skolen, Vestensborg Alle 78,
Nykøbing F.
Slægtscafé på Hovedbiblioteket
Tirsdage den: 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december
alle dage 14-16.
Her sidder en gruppe af Foreningens medlemmer klar til at hjælpe, såfremt
du er kørt fast, eller mangler sparring.

Foreningernes dag den 9. september
Igen i år har vi stand på Foreningernes dag i Nykøbing F. Ses vi?
Med hensyn til øvrige arrangementer og arbejdsgrupper henvises til
Foreningens hjemmeside.

Velkommen til nye medlemmer:
Oddvar Johannesen, Bragesvej 38, 4873 Væggeløse
Gerda Bringskov, Brusserup Strandvej 10, 4873 Væggerløse
Kirsten Esbensen, Ejegodvej 21, 4800 Nykøbing F
Helle Topsøe Kragh, Østervej 11, 4700 Næstved
Gøther Birch Mathisen, Moltkelsvej 8, Handermelle, 4894 Øster
Ulslev
Inge Lise og Flemming Sørensen, Pandebjergvej 316, 4800
Nykøbing F

Ordinær Generalforsamling lørdag den 17.marts 2018
Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F.
Indkaldelse gennem nyhedsbrev, udsendt den 21.12.2017, samt
i mail den 1.3.2018
Referat
Til stede var 25 Medlemmer
1.
2.
3.
4.

5.

Bestyrelsen foreslog Arne Skafte Jensen, som blev valgt
uden modkandidat.
Til referent valgtes Lis Lund, Ingen stemmetællere valgt
Formanden Yvonne Christiansen fremlagde sin beretning,
som blev godkendt
Kassereren Mogens Allerup fremlagde årets regnskab der
viste er overskud på kr. 2.252.00
Regnskabet godkendt
Kassereren fremlagde herefter næste års budget med et
forventet underskud på
2.400.00
Budgettet godkendt.
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2019,
enkelt medlemskab kr. 185.00, husstand medlemskab kr.
235.00 og gæstekort kr. 50.00. Godkendt.
Formanden gav forsamlingen en orientering vedr. en evt.
partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. Det
enkelte medlem vil ikke kunne mærke nogen forskel i
forhold til SFG. Dog vil man skulle være personligt
medlem af Danske Slægtsforskere, hvis man forsat
ønsker at modtage ”Slægtsforskeren”. Som forening vil vi
have mulighed for at benytte de forskellige
administrative tilbud der ligger i samarbejdsaftalen.
Bestyrelsen ønsker i første omgang ikke at gøre brug at
disse.
Forsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til forsat at

6.

7.
8.

arbejde for mulig fusion mellem
SSF/DIS og arbejde på en evt. indgåelse af en
samarbejdsaftale.
Bestyrelsen foreslår ændring i vedtægterne:
§ 2. stk. 2 og 3 udgår og erstattes med:
Foreningen kan indmelde sig i en landssammenslutning
af slægtshistoriske foreninger,og andre relevante
folkeoplysende og kulturelle paraplyorganisationer.
Foreningen forpligtes herved ikke økonomisk ud over
kontingentet til sammenslutningen.
Dette gav en god snak, forsamlingen foreslog at hvis
man fjerne ordet paraply, ville teksten være mere bredt
dækkende, Bestyrelsen tog dette forslag til efterretning
Teksten lyder derefter:
Foreningen kan indmelde sig i en landssammenslutning
af slægtshistoriske foreninger,og andre relevante
folkeoplysende og kulturelle organisationer.
Foreningen forpligtes herved ikke økonomisk ud over
kontingentet til sammenslutningen.
På valg var Yvonne Christiansen, Kate Andersen, Jørgen
Hersø Hansen, alle genvalgt.
Valg af ny 1. suppl. Bestyrelsen foreslog medlem Lars
Olsen, valgt uden modkandidater.
På Valg var Revisor Jørgen Gammel, Revisor suppl: Jørn
Ringsing, begge genvalg
Lars Olsen takkede på forsamlingens vegne bestyrelsen
for det store arbejde bestyrelsen lægger i foreningen.
Kulturforsyningen den 17.3.2018
Arne Skafte Jensen
Dirigent

Yvonne Christiansen
Formand

Formandens beretning
Siden sidste generalforsamling den 18. marts 2017 har der været godt
gang i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. Der har været afviklet
6 foredrag med et gennemsnit på 42 deltagere pr. gang. Bestyrelsen har
i denne sæson afviklet 4 bestyrelsesmøder.
Her foruden har der været deltagelse af Foreningen på orienteringsplan
til de invitationer, som løbende kommer fra Kulturforsyningen og det
lokale Folkeuniversitet som vi har et godt samarbejde med. Foreningen
har også deltaget i evalueringen af Foreningernes dag på kommunen.
Formanden har desuden deltaget i SSF’s Årsmøde, samt efterfølgende
konference om sammenlægningen af de to store paraplyorganisationer
SSF og Dis-Danmark og endelig deltaget som foreningens
repræsentant i Slægtsweekenden i Bjerringbro.
Efter sidste års generalforsamlingen var der kun et enkelt Legacy
værksted og årets medlemsdag på Sophieskolen tilbage, hvor hele 25
medlemmer fik en fantastisk eftermiddag under mottoerne ”Alle
hjælper alle” og ”Ingen slægtsforsker kan vide ALT, men sammen kan
vi vide – og dermed finde meget”. Årets sommerudflugt blev aflyst
pga. for lidt tilmeldinger.
Efter en lang sommerferie startede foreningen igen op med aktiviteter
og foredrag - Den 30. september havde vi glæde af at høre
Foredragsholder Ulrich Alster Klug fortælle om, Rigsarkivets
søgemaskine Daisy og hvordan vi alle bedre kunne gøre brug af den i
vores søgen. I oktober havde foreningen inviteret Torben Albret
Kristensen til at fortælle om Retsbetjenten og alt det som høre ind
under dette arkiv. Til julearrangementet i november var det Kathe Torp
Jensen fra Nørre Alslev som fortalte om tilblivelsen af hendes bog
”Slægtsfortælling om almindelige mennesker”. I januar 2018 var det
Erik Kanns tur til at give os nye tips og ideer til emnet Uægte børn –
udlagt barnefader – hvad så. I februar var det foredragsholder Jørgen
Green som fortalte om Pensionister, invalideforsørgelse og støtte til de
efterladte. Og i dag har vi haft besøg af Stadsarkiver Christian

Frederiksen fra Stadsarkivet Guldborgsund. Som har givet et
glimrende indblik i hvad kælderen under rådhuset rummer af
muligheder for en slægtsforsker.

Fra generalforsamlingen hvor stadsarkivar
Christian Frederiksen holdt foredrag
Foreningen har også i denne sæson haft flere åbne og lukkede
værksteder og arbejdsgrupper, hvor medlemmer og folk ude fra har
kunne søge hjælp og inspiration til deres egen slægtsforskning Gotisk, Legacy, Lægdsruller og Ejendomsoplysninger.
Skriveværkstedet har siden november måned holdt pause på ubestemt
tid. I årets løb har disse værksteder haft besøg af i alt 87. Som en ekstra
aktivitet har der været 5 ture til Rigsarkivet, hvor medlemmer har haft
mulighed for at følges frem og tilbage i toget og dermed bruge turen
frem og tilbage til at udveksle erfaringer, tip og tricks.
I 2017 nåede foreningen at afvikle en enkelt Slægtscafe på
Sophieskolen inden Guldborgsund Bibliotekerne og Slægtshistorisk
Forening Guldborgsund fik gang i det nuværende samarbejde omkring
afviklingen af Slægtscafeen på Nykøbing Falster bibliotek. Det er
bibliotekets arrangement som foreningen stiller med frivillige til.

Her har der alene i denne sæson været 118 mennesker forbi,
medlemmer såvel som ikke- medlemmer af foreningen, for at få hjælp
til egen slægtsforskning. Dette samarbejde har helt klart gjort
foreningen mere synlig i kommunen og ude blandt den del af
befolkningen som sidder alene derhjemme og dyrker denne hobby.

Enkelte af deltagerne ved
slægtscafeen
Foreningen har også opnået synlighed ved at deltage i Guldborgsunds
arrangement ”Foreningernes dag” på Torvet i Nykøbing F den 9.
september. Selvom det var en meget regnvåd dag blev foreningens to
stande på torvet besøgt af rigtig mange mennesker som alle fik en lille
slægtssnak med en af de mange hjælpere på dagen. Enkelte fik hjælp
til et opslag eller to og rigtig mange fik en folder med foreningens
kommende arrangementer.

Foreningernes dag

Foreningernes dag

Bestyrelsen har besluttet, at vi igen vil være der, når ”Foreningernes
dag-2018” løber af stablen den 8. september. Foreningen har også
været synlig til et af arrangementerne under fælles titel ”Historier i
Danmark”. Her var Foreningen blevet bedt om hjælp til at finde
medlemmer, som havde lyst til at deltage i et arrangement forud for en
kommende event på Holeby’s Gamle Sukkerfabrik.
11. oktober deltog Slægtshistorisk Foreningen Guldborgsund i et
arrangement på Sakskøbing bibliotek i samarbejde med Sakskøbing
Arkiv og Guldborgsund Biblioteker. 28 mennesker havde denne aften
valgt at høre lidt om, hvordan man starter sin egen slægtsforskning op.
Og hvilke faldgruber der kan være.
Foreningen mærker også den større synlighed ved at bestyrelsen bl.a.
via foreningens hjemmeside modtager flere og flere henvendelser om
hjælp fra mennesker i hele Danmark som søger specifik hjælp eller
viden om lokale forhold. Bestyrelsen forsøger efter bedste evne at
hjælpe disse slægtsforskere eller i det mindste hjælp med at
videreformidle til andre mere relevante lokalarkiver. Foreningen
oplever også fortsat stor søgning på det materiale som ligger på
foreningens hjemmeside. Tag endelig kontakt til Kate eller Lis, hvis
der er materiale som, du savner eller ting, du mener burde ligge på
hjemmesiden.
Også Foreningens Facebook side bliver flittigt benyttet til opslag og
reklame for foreningens kommende arrangementer eller andre lokale
arrangementer med slægts- eller historisk relevans. Foreningens
Facebook havde 1. marts 141 følgere.
Foreningen har også fortsat god kontakt til pressen, som meget ofte
bringer det, vi sender til dem.
Samlet må jeg sige, at det har været et år med mange arrangementer,
værksteder og arbejdsgrupper, men også et år med en tydelig fremgang
i antallet af fremmødte til de enkelte ting. Samlet set har der også i år
været en tilgang af indmeldte medlemmer.
Sidste år gav medlemmerne til generalforsamlingen bestyrelsen
mandat til, at vores egen paraplyorganisation Sammenslutningen af
Slægtshistoriske Foreninger i daglig tale SSF måtte fortsætte arbejdet

hen mod en mulig sammenlægning med Dis-Danmark, den anden store
paraplyorganisation i Danmark. Denne sammenlægning er muligvis
meget snart en realitet. Der mangler kun den sidste godkendelse til
SSF’ s årsmøde og Dis-Danmarks Generalforsamling. Det er allerede
besluttet at den nye forening, hvis de sidste godkendelser kommer i
hus – kommer til at hedde Danske Slægtsforskere og at SSF som
paraplyorganisation ophører. Det bliver Dis-Danmarks CVR-nummer
som fortsætter under det nye fælles navn Danske Slægtsforskere. Vi
har som forening mulighed for på samme måde som med
paraplyorganisation SSF at søge en partnerskabsaftale med Danske
Slægtsforskere som ene og alene vedrører organisatoriske ting i
foreningen. Men mere om dette senere på generalforsamlingen.
TAK til alle de medlemmer som troligt giver en hånd med til
foreningens arrangementer. Tak til Kaffebryggerne – Tak til dem som
slæber stole frem og tilbage – Tak for hjælpen med ledninger og andet
teknisk isenkram. Tak for jeres hjælp og indsats til Bibliotekets
Slægtscafe og foreningens andre værksteder.
Tak til jer alle sammen, fordi I også syntes, det er en god ide at være
medlem af et netværk af mennesker med den samme interesse, nemlig
Slægtsforskning.
Og endelig vil jeg også sige stor Tak til bestyrelsen for det gode
samarbejde i det forgangene år.
Uden al denne hjælp ville det slet ikke kunne lade sig gøre at stable
alle disse arrangementer og aktiviteter på benene og afvikle dem igen
og igen – til STOR GLÆDE for alle de aktive slægtsforskere som er
med i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund.
Yvonne Christiansen
Formand

Jørgen Green - 10-022018

Sammenlægningen af de to paraplyorganisationer - SSF og DisDanmark
Sammenlægningen af de to paraplyorganisationer - SSF og DisDanmark er muligvis nært forestående. De respektive organisationer
mangler blot et årsmøde og en generalforsamling inden vi ved,
hvordan de to foreningers medlemmer stiller sig til en sådan
sammenlægning.
En sammenlægning af disse to store foreninger som begge arbejder for
det samme: nemlig at give slægtsforskningen og dets udøvere, de
bedste muligheder her i landet.
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund har indtil nu benyttet
paraplyorganisationen SSF og været glad for dette. Denne
paraplyorganisation ophører, hvis sammenlægningen bliver en realitet
og bestyrelsen ønsker derfor i dag en tilkendegivelse fra forsamlingen
på fortsat, at arbejde for en mulig partnerskabsaftale med Danske
Slægtsforskere, hvis en sammenlægning bliver en realitet.
En sådan partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere rummer
organisatoriske muligheder, som kan vælges til eller fra. Som medlem
af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil I ikke kunne mærke
forskel på hvilke paraplyorganisation Foreningen samarbejder med.
Det nuværende medlemsblad ”Slægtsforskeren” som alle har modtaget
med posten siden medlemsbladet ”Slægten” ophørte foråret 2017,
stopper også med at komme. Det er foreningen SSF som siden
sommeren 2017 har betalt for blad og porto til de af foreningens
medlemmer, som ikke er private medlemmer hos Dis-Danmark.
Ønsker man fremover fortsat at modtage bladet ”Slægtsforskeren” er
man fremover nødt til at blive direkte medlem af den nye forening
”Danske Slægtsforskere”.
Men nu tilbage til det som indlægget egentlig drejer sig om at
bestyrelsen, hvis sammenlægningen bliver en realitet, må arbejde for
en mulig partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.

Formandens hjørne

Den 5. maj 2018 blev sammenlægningen mellem de to
organisationer Sammenslutningen af Slægtshistoriske
Foreninger (SSF) og Dis-Danmark Slægt & Data en realitet.
Som medlem i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil du
ikke komme til at mærke, at den ny paraplyorganisation i
Danmark fremover hedder Danske Slægtsforskere (DS). Du
vil dog muligvis registrere, at det blad du i mere end et år har
modtager, er udeblevet her i slutningen af juni. SSF har i en
overgangsperiode købt bladet hos Dis-Danmark og sendt det
som erstatning for det nedlagte blad SLÆGTEN. Fremadrettet
er det kun medlemmer af foreningen Danske Slægtsforskere,
som modtager bladet SLÆGTSFORSKEREN.
Den kendte Dis-Danmark hjemmeside fortsætter, nu under
navnet Danske Slægtsforskere. Her kan du fortsat søge
oplysninger på hjemmesiden som hidtil, men vil du have det
fulde udbytte kræver det medlemskab. Se i øvrigt det tilbud
om medlemskab hos DS som vi har videreformidlet på mail til
de af vores medlemmer, som ikke i forvejen var medlemmer
hos DS.
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund har pr. 1. juli 2018
valgt at tegne en partnerskabsaftale med Danske
Slægtsforskere på lige fod med vores tidligere aftale med
SSF. En sådan aftale rummer forskellige organisatoriske og
driftsmæssige muligheder for bestyrelsen og foreningen som
vi kan vælge til eller fra.
Yvonne Christiansen

Brugerundersøgelse Efteråret 2018
Ved foreningens arrangementer her i
efteråret vil der ligge et spørgeskema
ved indgangen og ved kagen.
Bestyrelsen vil gerne bruge efteråret
på at lave en brugerundersøgelse blandt foreningens
medlemmer for at skabe dynamik og være fremsynede. De
indkommende svar skal bruges til at gøre Slægtshistorisk
Forening
Guldborgsund endnu bedre end foreningen allerede er.
Bestyrelsen vil gerne høre lidt om dine forventninger og ønsker
til foreningen – Er der foredrag du mangler? Eller bestemte
foredragsholdere du gerne vil høre? Savner du arbejdsgrupper
eller har du emner til nye arbejdsgrupper? Savner du links eller
henvisninger på foreningens hjemmeside?
Hjælp os med at blive endnu bedre - Skriv et par linjer imens du
nyder kagen eller tag skemaet med hjem, tænk over det og tag
så skemaet med til næste arrangement i foreningen.

Kaffepause - januar 208

Kære Medlemmer.

Boganmeldelse:
”Breve fra Amerika” Danske udvandrebreve
1874-1922 fra Forlaget Gyldendal, udgivet
1981. - En brevsamling skrevet af 6
forskellige danske udvandre familier (incl.
en sagfører, der rejser ud alene).
Bogen har en forholdsvis lang indledning
på 27 sider, men giver en god beskrivelse
af hvad kunne være baggrund for de
manges valg, om at forlade deres
fædreland, samt hvordan og hvorhen de
rejste.
Brevsamlingen skrevet af ”en Stevnsk husmandsfamilie” er ikke
helt gengivet i dens originale skrevne form. Brevene er tilrettet
af dialekt eksperter, hvilket jeg finder acceptabelt, da forfatterne
gør rede for dette valg.
Det kan anbefales at læse alle brevene i denne bog. De giver
godt indblik i det liv, som brevskriverne ønskede at fremstille
som værende en realitet.
Læseren får indblik i deres personligheder og de store følelser
de giver udtryk for, samt vigtigheden af at bevare forbindelsen
til deres familie i Danmark, og ikke mindst hvor altafgørende det
var for dem at have et godt helbred.
Brevene indeholder interessante passager om den modvilje
danskere kunne havde over for de svenske udvandre. Hvilket
nok skal ses i lyset af, den undertrykkelse svenskerne udøvede
over for den danske befolkning i Skåne, Halland og Blekinge til
langt op i 1800 tallet.
Brita Hansen

Af helbredsmæssige grunde, ønsker jeg at stoppe som redaktør
af foreningens Nyhedsbrev.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Det har været en
spændende opgave, og interessant at følge foreningens
udvikling. Tak til jer medlemmer som er kommet med indlæg
undervejs.
Venlig hilsen
Vita Thomsen

Rigtig god sommer
– vi ses til efteråret.

