
Nyhedsbrev
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Januar 2019

Bestyrelse 2018/2019:

Formand: Yvonne Christiansen, Stubmøllevej 16, Systofte, 4800  
Nykøbing F – Tlf. 54 86 83 63
formand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Al brevpost bedes venligst sendt til ovennævnte adresse

Næstformand: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, Rodemark, 4850 
Stubbekøbing – Tlf. 54 44 41 64
naestformand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

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

Medlemsansvarlig: Margit Petersen, Nr. Alslev Birkevej 6, 4840 
Nr. Alslev – Tlf. 23 24 37 69
medlemsansvarlig@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hersø Hansen, Østervang 18, 4990 
Sakskøbing

1. suppleant indtrådt i bestyrelsen december 2018: Lars Olsen, 
Hovvænget 20, 4800 Nykøbing F – Tlf. 60 62 18 63
presse@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Sekretær og suppleant: Lis Lund, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F 
– Tlf. 54 85 95 85
sekretaer@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Revisor: Jørgen Gammel, Donnemosevej 4, Karleby, 4800 
Nykøbing F – Tlf. 20 76 70 72

Revisor suppleant: Jørn Ringsing, Korsvej 1b, 4894 Øster Ulslev 
– Tlf. 54 86 51 25

Hjemmeside:
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/

Facebook:
https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund/

Kontigent:
Enkelt kr. 185,00 – Husstand kr. 235,00 – Gæstekort kr. 50,00
Konto i Nordea : 0677-0807843451

Husk, betaling af kontingent inden 5 februar 2019. 
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Forår 2019

12. januar
Slægtsforskning i udlandet v/cand. mag. Torben Albert Kristensen
Danmark er til alle tider blevet påvirket udefra, og derfor har de fleste af os 
også aner i ét eller flere fremmede lande.
Foredraget vil give en overordnet introduktion til slægtsforskning i vore 
nordiske broderlande Norge og Sverige samt Tyskland og USA. Det sidste 
fordi de fleste af os har slægtninge, der på et tidspunkt er udvandret dertil.
Der vil blive præsentere de væsentligste kilder og hjemmesider samt gode 
links til, hvor man selv kan søge videre.

16. februar
Arkivalier før kirkebogen v/Michael Dupont, Rigsarkivet

Før 1814 er rigtig mange kirkebøger gået tabt, og hvad gør man så, når 
man vil finde sine forfædre? Man kan bl.a. finde oplysninger om 
familieforhold i arkivalier som regnskaber, skattemandtal, lægdsruller, 
skifteprotokoller og fæsteprotokoller. Især kan regnskaber og skattemandtal 
være bevaret meget langt tilbage i tiden, og de er slet ikke så kedelige, som 
de lyder!
Hvad indeholder disse kilder, og hvordan bruger man dem? Det er nogle af 
de spørgsmål, der vil blive besvaret. Desuden vil vi se nærmere på, hvordan 
man finder arkivalierne i Daisy og Arkivalieronline.

9. marts9. marts
Danske Slægtsforskere v/Per Andersen, næstformand i DS Danske Slægtsforskere v/Per Andersen, næstformand i DS 
(FU),derefter ordinær generalforsamling(FU),derefter ordinær generalforsamling 
Danske Slægtsforskere er Danmarks landsdækkende forening for 
slægtsforskere med omkring 7.500 medlemmer. Foreningen driver en lang 
række aktiviteter og projekter og stiller et stort antal værktøjer til rådighed 
for slægtsforskere. Derudover varetager foreningen slægtsforskernes 
interesser over for Rigsarkivet og andre vigtige organer. Per Andersen, 
næstformand i Danske Slægtsforskere, fortæller om foreningen med 
hovedvægt på de mange ressourcer, som stilles til rådighed for 
slægtsforskere.

Ovennævnte arrangementer foregår på:
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F kl. 13,00-15,00.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Lørdag den 9. marts 2019 kl. 13,00

Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Budget for 2020
5. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest
    14 dage før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    På valg er:
    Mogens Allerup
    Margit Pedersen
    Ekstraordinært afgår:
    Jørgen Hersø Hansen, grundet dødsfald – der vælges 1 ny 
    for 1 år
7  Valg af suppleant
    På valg er: 
    Lis Lund 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
    Ingen på valg
9. Eventuelt

Ancestry

Guldborgsund Bibliotek oplyser at abonnementet på Ancestry 
er fornyet for 2019. Kan benyttes gratis på alle bibliotekers 
computere i Guldborgsund Kommune.



13. april
Nørdedag på Sosu-skolen, lokale 209 Vestensborg Allé 78, Nykøbing kl. 
12,00-16,00.
Husk tilmelding og meget gerne et lille skriv om de/det emne du ønsker 
belyst.
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

23. maj
Familieudflugt til Cortzelitse gods v/godsforvalter Poul Schreiner Hansen.
Indbydelse følger og tilmelding er nødvendig.

I samarbejde med Guldborgsund Bibliotekerne, afholdes:
Slægtscafé på Hovedbiblioteket
Tirsdage den: 8. januar, 5. februar, 5. marts,
2. april og 7. maj - kl. 14,00-16,00.
Her sidder en gruppe af Foreningens medlemmer klar 
til at hjælpe, såfremt du er ”kørt fast”, eller mangler sparring.

Programmet for 2019 er lidt anderledes end det har været de sidste mange 
år. Vores værksteder og arbejdsgrupper er sat på pause.
Fremover vil der være hjælp at få på Hovedbiblioteket hver den 1. tirsdag i 
forårs-og efterårsmånederne. I tidsrummet kl. 14-16. 
Det kan være en fordel for jer og os, hvis I lige sender en mail om Jeres 
udfordring, samt hvilken dag I kommer. Som et forsøg, kan vi i samme 
tidsrum kontaktes telefonisk på 23966946 – Lis Lund.
Er du på Facebook,  
https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund/?ref=bookmarks
kan du til enhver tid også lægge et spørgsmål op her. 

Med hensyn til øvrige arrangementer henvises til Foreningens hjemmeside. 

Nyhedsbrev:

Vi vil hermed sige tak til nyhedsbrevets mangeårige redaktør 
Vita Thomsen for et godt samarbejde.

Samtidig byder vi Aino Rasmussen
 velkommen, som vil forestå

redigeringen af Nyhedsbrevet
 fra og med næste nummer.

Indlæg i nyhedsbrevet bedes venligst tilsendt følgende e-mail:
nyhedsbrev@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Bestyrelsen

Velkommen til nye medlemmer:

Nore og Bent Bertelsen, Dannemare
Grethe Larsen, Nykøbing F
Frits Jensen, Væggerløse
Erik Hornstrup, Væggerløse
Bente og Ole Karlsson, Væggerløse
Anne-Marie Larsen, Sakskøbing
Else Marie Andersen, Nørre Alslev
Inger Nielsen, Sakskøbing

Medlemstallet er pr. 31/12-2018: 110
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Afholdte arrangementer – efterår 2018

8. september
I år blev Foreningernes dag holdt i strålende solskin� Vi 
uddelte 80 af vores foldere, og fik snakket 
med mindst tre gange så mange. Ved et 
sådant arrangement er det en kæmpefordel, 
at være en del af noget større. (1. juli havde 
vi indgået partnerskabs aftale med Danske
Slægtsforskere). Vi fik derfra tilsendt 
materiale til uddeling, lånt router mv.

22. september
35 deltagere hørte Per Andersen give en 
gennemgang af, hvordan vi som 
slægtsforskere skal forholde os til den nye 
datalov. DS bibliotek indeholder mere end 
3500 online værker, og der lægges ca. 150 
nye værker op om måneden.

6. oktober
Lørdag en 6. havde kommunen inviteret seniorer til temadag 
om den tredje alder. Lokalet hvor slægtsmatrialet befinder sig 
var bemandet af tre fra bestyrelsen. En god dag, hvor vi havde 
besøg af mange interesserede.

13. oktober
Torben Albret Kristensen førte de 
48 deltagere ind i skifterne, her-
under myndighedsalder – værger – 
og meget mere, for at slutte af med 
en nok så vigtig ting – hjælpemidler.

17. november
33 deltagere fik i Liv Mygind en 
foredragsholder, der virkelig forstod 
at inddrage sine tilhører i sit 
historieunivers. En rigtig god 
eftermiddag, hvor der også blev givet 
tips og tricks til hvordan man selv 
kan gå i gang. 

Slægtscafé i efteråret
I samarbejde med Guldborgsund 
bibliotekerne har der i efteråret 
2018 været afholdt 4 arrangemen-
ter på Hovedbiblioteket, 
Kongensgade, Nykøbing F.

Link til foredragende findes her:
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/emnekartotek/god
sarkiver.html
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Nekrolog over Jørgen Hersø Hansen

Søndag den 2. december fik vi i Slægtshistorisk Forening 
Guldborgsund den triste besked, at Jørgen var død. En sådan 
besked er næsten uvirkelig og svær at forstå. Specielt, når vi for 
kun 17 dage før, ved afholdelse af foreningens seneste 
bestyrelsesmøde kort fejrede Jørgens 70-års fødselsdag.
Vi lærte Jørgen at kende, da han i 2014 meldte sig ind i 
foreningen. I 2016 sagde han ja til at komme ind i bestyrelsen, 
hvor han hurtigt kom ind i det arbejde, der nu engang er i en lille 
bestyrelse. Jørgen varetog bl.a. opgaven som presseansvarlig 
og som fotograf ved foreningens arrangementer. Jørgen var 
også en værdsat hjælp ved foreningens tirsdags arrangementer 
på Biblioteket, hvor mange har nydt godt af hans gode hjælp udi 
slægtsforskningen.
Vore tanker går til hans hustru Hanne og familien
Ære været Jørgens minde.

Yvonne Christiansen

Bestyrelsen opfordre derfor til, at disse 1. tirsdage i måneden 
bliver benyttet af foreningens medlemmer. Her kan dannes 
netværk på kryds og tværs. Nye medlemmer kan blive klædt på 
til denne spændende hobby af foreningens andre medlemmer. 
Og mere rutinerede medlemmer får afprøvet sæsonens input 
fra diverse foredragsholdere sammen med ligesindede. De 
fremmødte hjælper med opslag eller oversætter gotiske 
bogstaver til forståeligt dansk. Alt sammen under mottoet: Ingen 
Slægtsforsker kan vide ALT, men sammen ved vi meget mere.

På Foreningens hjemmeside: 
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/  vil du fremover 
under emnet: Kalender eller Aktiviteter kunne se foreningens 
planlagte arrangementer efterhånden som arrangementerne 
aftales. Dette gør, at du som medlem får bedre mulighed for 
fremadrettet at forberede og planlægge din slægtsforskning.

I den forbindelse vil jeg gerne opfordre jer alle til at overveje, at 
blive aktive hjælpere i foreningen – ”en aktiv forening er en 
sund forening”. Vi har altid brug for hænder til at afvikle vores 
forskellige aktiviteter.

På Bestyrelsens vegne ønsker jeg Jer alle et godt og 
lykkebringende Nytår, med håb om et glædeligt gensyn i 2019.

Yvonne Christiansen

Formandens hjørne

Foreningen har nu i flere år tilbudt sin hjælp til 
medlemmer og andre 1. tirsdag i perioden sept.-
april på Biblioteket i Nykøbing F. Flere har 
efterspurgt mulighed for sparring eller en 
mentorordning til deres slægtsforsknings 
spørgsmål. Andre har ønsket mulighed for 

fordybelse i de af foredragsholderne viste hjemmesider eller 
arkivalier.
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