
Nyhedsbrev
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Velkommen til efterårssæson 2019

Bestyrelse 2019/2020:

Formand: Yvonne Christiansen, Stubmøllevej 16, Systofte, 4800  
Nykøbing F – Tlf. 53 49 11 07
formand@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Al brevpost bedes venligst sendt til ovennævnte adresse.

Næstformand: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, Rodemark, 4850  
Stubbekøbing – Tlf. 54 84 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: Hans Jørgen Haustrøm, Præstevænger 10, 
Ønslev, 4863 Eskildstrup – Tlf. 30 31 71 50
bestyrelsesmedlem1@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

1. suppleant: Lars Olsen, Hovvænget 20, 4800 Nykøbing F – Tlf.
54 85 90 60
suppleant1@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



Formandens beretning – 9. marts 2019
Bestyrelsen

Siden sidste generalforsamling har Slægtshistorisk Forening 
Guldborgsund afviklet 6 foredrag med et gennemsnit på 42 
deltagere pr. gang. Bestyrelsen har i samme periode afviklet 4 
bestyrelsesmøder samt adskillige små interne arbejdsmøder 
med kun enkelte deltagere.
Desuden har Foreningen deltaget på orienteringsplan i de 
invitationer, som løbende kommer fra Kulturforsyningen og det 
lokale Folkeuniversitet, som vi har et godt samarbejde med. 
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund har også i 2018 deltaget
i den kommunale event ”Foreningernes dag” og den 
efterfølgende evaluering på rådhuset. Enkelte medlemmer af 
bestyrelsen har også deltaget i kurser, som har været udbudt af 
Guldborgsund kommune bl.a. omkring brugen af Facebook i 
forbindelse med foreningsarbejde. Foreningen har også forsat et
tæt samarbejde med Guldborgsund biblioteker omkring 
afviklingen af tirsdags-cafeerne. Det er biblioteket, som står for 
arrangementet og Slægtshistorisk forening Guldborgsund som
stiller med frivillige hjælpere.

Formanden har siden foråret 2018 - sideløbende med 
formandsposten i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund  
-siddet som suppleant i bestyrelsen i landsforeningen af Danske
Slægtsforskere 
1. juli 2018 valgte Foreningen, at tegne en partnerskabsaftale 
med Danske Slægtsforskere. Dette giver Foreningen et mindre 
halvårligt aktivitetstilskud samt mulighed for sparring og 
organisatorisk hjælp. 2 af bestyrelsens medlemmer sidder også i
Danske Slægtsforskeres Lokalforeningsråd.  
Formanden har også repræsenteret Foreningen sammen med 
Danske Slægtsforskere på Slægtshistorisk weekenden i 
Bjerringbro september 2018.

Foredrag
Siden sidste generalforsamlingen er der blevet afviklet en 
aktivitets-eftermiddag for foreningens medlemmer med 14 
deltagere, hvor alle hjalp hinanden med stort og småt, som 
”drillede” indenfor ens egen slægtsforskning. Efter en dejlig 
varm og lang sommerferie startede Foreningen igen op med 
aktiviteter og foredrag. 
Den 22. september lagde vi ud med besøg af Per Andersen 
(næstformand i Danske Slægtsforskere), som fortalte om den 
nyligt vedtagende persondatalov og om hvilke indflydelse, den 
kunne have på vores slægtsforskning. Dernæst viste han os 
hjemmesiden med Slægtsforskerens Bibliotek under Danske 
Slægtsforskere med søgemulighederne i alle de indscannede 
bøger - en sand ”guldgruppe” for slægtsforskere. 
Den 13. oktober havde vi besøg af Torben Albret Kristensen, 
som gjorde os klogere på, hvordan og hvad vi finder i Skifterne. 
Den 17. november rykkede vi på SOSU-Skolen for at høre om 
Livshistorier som Podcast (lydfortællinger) fortalt af Liv Mygind. 
Den 12. januar fortalte Torben Albret Kristensen, hvordan man 
slægtsforsker i udlandet - herunder Sverige, Norge, Tyskland og
lidt om USA. 



Den 16. februar sagde vi velkommen til Michael Dupont, som 
viste os, hvor vi kunne søge efter aner, når kirkebogen ikke 
længere kan hjælpe. Han kom bl.a. ind på Regnskaber og 
Skattemandtalslister, Fæsteprotokoller og Skifter som vigtige
kilder.

Den 9. marts havde vi igen besøg af Per Andersen, 
næstformand i Danske Slægtsforskere, som fortalte om den nye
landsdækkende forening, Danske Slægtsforskere.

Nye tiltag
Slægtshistorisk Foreningen Guldborgsund har i løbet af 
sæsonen sat alle arbejdsgrupper og værksteder på pause og i 
stedet satset på Slægtscafeen på Guldborgsund bibliotek i 
Nykøbing F. Her sidder medlemmer af foreningen 1. tirsdag i 9 
af årets 12 måneder klar til at hjælpe egne medlemmer videre i 
deres slægtsforskning og som et tilbud er disse arrangementer 
også åbne for ikke-medlemmer, som ønsker hjælp til at komme i
gang eller komme videre i deres private slægtsforskning. I 
gennemsnit har vi haft besøg af 15 gæster  pr. gang - såvel 
medlemmer som ikke-medlemmer. Som det sidste nye tiltag 
opfordres foreningens medlemmer, forud for deres besøg i 
tirsdags caféen, at informere os i bestyrelsen om det, ”som 
driller” – …det kan ex. være oversættelse af nogle gotisk ord - 
hvordan søger man på gamle kort - eller det, at finde soldater i 
lægdsrullerne. Når vi kender ”knasterne” i forvejen - så har vi 
mulighed for, at der kan sidde en slægtsforsker-kollegaer - med 
viden indenfor området – parat til at hjælpe.



Større synlighed
Dette samarbejde vi har fået i stand mellem Guldborgsund 
biblioteker og Slægtshistorisk Foreningen Guldborgsund har helt
klart gjort os mere synlig i kommunen og ude blandt den del af 
befolkningen som sidder alene derhjemme og dyrker denne 
hobby. 
Foreningen mærker også den større synlighed ved at 
bestyrelsen bl.a. via foreningens hjemmeside i 2018 har 
modtaget flere og flere henvendelser om hjælp fra folk, 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 eller Guldborgsunds Stadsarkiv. Foreningen oplever
også fortsat stor søgning på det materiale, som ligger på 
foreningens hjemmeside. Tag endelig kontakt til bestyrelsen, 
hvis der er materiale, du savner eller ting, du mener burde ligge 
på hjemmesiden. Vi er meget lydhøre.
Også Foreningens Facebook side bliver flittigt besøgt af folk 
som ønsker at holde sig ajour med kommende foredrag eller 
arrangementer. Foreningens Facebook havde 1. marts 181 
følgere.
Foreningen har også fortsat en god kontakt til pressen – 
Folketidende og de små ugeaviser som meget ofte bringer det, 
der sender til dem. Dette er vi meget taknemmelig for.

En forening i fremgang
Foreningen mærker også fortsat en fremgang af indmeldte 
medlemmer - 126 medlemmer pr. 31/12 - en tendens som også 
ses hos mange andre slægtsforskningsforeninger - sikkert 
hjulpet godt på vej af den store mediedækning fra 
DR’s/Danmarks Radios programmer bl.a ”Sporløs” 
En forening har brug for en fremsynet bestyrelse til at stå for den
daglige drift og arr. - men for at dette skal lykkes godt har 
bestyrelsen brug for ideer og indspark fra det enkelte medlem. 
Uden disse ideer og indspark er der ikke en forening. En

bestyrelse har også brug for et større netværk blandt 
foreningens medlemmer, som har lyst til at træde til med 
yderligere sparring, ideer og praktisk hjælp, f.eks. når der skal 
afvikles arrangementer. 
Foreningens tirsdags arrangementer på Biblioteket er et godt 
eksempel på dette. Det er mit håb, at antallet af besøgende 
fortsat må stige og at flere af foreningens egne medlemmer 
finder vej hen til biblioteket for at få hjælp eller sparring til deres 
slægtsforskning - endelig er det også mit håb, at vi i løbet af kort
tid kan tilbyde hjælp til søgning i de - af foredragsholderne - 
viste kilder på den efterfølgende tirsdags cafe. Dette vil dog 
kræve, at der som minimum er yderligere 2-3 medlemmer, som 
ønsker at deltage i disse tirsdagsevents på biblioteket. Man 
behøver ikke kunne alle tirsdage, men blot det, at vi må ringe 
eller skrive, når det brænder på, vil være en stor hjælp.



En STOR TAK
Her til slut vil jeg gerne sige tak til alle de medlemmer som 
sæsonen igennem 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 alle de dejlige billeder, der bliver taget 
til arrangementerne. Tak for jeres hjælp og indsats til 
Bibliotekets Slægtscafe. Tak til Vita for den tid du var 
Nyhedsredaktør på det store Nyhedsbrev. Og goddag og tak til 
Aino for at du ville overtage posten som Nyhedsredaktør. Også
tak til Lars Olsen som ville træde ind i bestyrelsen efter Jørgen
Hersø Hansens pludselige og helt uventede dødsfald. 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 forgangne år. Tak for jeres sparring og tak for 
alle jeres gode ideer.
Ja, uden al denne hjælp ville det slet ikke kunne lade sig gøre at
stable alle disse foredrag og slægtscafeer på benene og afvikle 
dem igen og igen samt at drive denne forening - til STOR 
GLÆDE for alle de aktive slægtsforskere, som er med i 
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund.

Yvonne Christiansen
Formand
9.3.2019



          Ordinær Generalforsamling lørdag den 9. marts 2019 
Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F.

Indkaldelse gennem nyhedsbrev, udsendt den 29.12.2018, samt i mail
den 26.2.2019

Referat:
Til stede var 30 Medlemmer 
Bestyrelsen foreslog Arne Skafte Jensen, som blev valgt uden 
modkandidat.

1. Til referent valgtes Lis Lund. Til stemmetællere valgtes Rudi 
Christensen og Anni Hansen

2. Formanden Yvonne Christiansen fremlagde beretningen.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger

3. Kassereren Mogens Allerup fremlagde årets regnskab der viste er 
underskud på kr. 3.558,50. Regnskabet blev godkendt 

4. Kassereren fremlagde herefter næste års budget med en forventning 
om at regnskab går i nul. 

Budgettet blev godkendt. 
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2019/2020, 
enkelt medlemskab kr. 185.00, husstand medlemskab kr. 
235.00
Med virkning fra 1.7.2019:
1.7.- 31.12. Sættes kontingentet til kr. 100.00/135.00
Ved indmeldelse fra 1.11. opkræves  fuldt kontingent, der 
gælder for hele næstkommende kalenderår gæstekort kr. 
50.00. Godkendt. 

5. Bestyrelsen foreslog tilføjelse til vedtægterne:
      § 6.  1.Medlemskontingent fastsættes på den ordinære 

generalforsamling.             
              Information om betaling af medlemskontingentet udsendes på
              mail i januar  
              Kontingentet skal være betalt senest 5. februar. 
              Er kontingentet ikke betalt senest 1 måneds efter forfald, 

slettes
              medlemmet. 
              Genindmeldelse sker mod betaling af restancen.

  Ved udmeldelse i løbet af året betales kontingentet ikke

tilbage. Ved udmeldelse i løbet af året betales kontingentet 
ikke tilbage.              
2. Eksklusion: Efter indstilling fra bestyrelsen kan 
generalforsamlingen, ved simpelt flertal blandt de 
fremmødte, ekskludere et medlem, som handler til skade for 
foreningen.

        § 8.  1. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt 
stemmeflertal. 
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de repræsenterede 
medlemmers stemme
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal 
kontingent for indeværende kalenderår være betalt, jvf.§ 6. 

                  2. Slægtshistorisk Forening Guldborgsund har to former for
medlemskaber

                  Personligt medlemskab (en person) en stemme
                  Husstandsmedlemskab (to personer i samme husstand)     

  mulighed for to stemmer
 Deltagelse i afstemning på generalforsamling kan kun foregå
ved personligt fremmøde.  Tilføjelserne blev alle godkendt

6. På valg var Mogens Allerup, Margit Pedersen, begge genvalgt
                 valg af nyt bestyrelsesmedlem for 1 år, bestyrelsen fore- 
                 slog Hans Jørgen Haustrøm som blev valgt uden modkan-

    didat
7. På valg var suppleant. Lis Lund. Genvalgt 
8. Ingen valg af revisorer 
9. Evt.  Ingen bemærkninger.

     Kulturforsyningen den 9.3.2019

Dirigent Arne Skafte Jensen Formand Yvonne 
Christiansen



Kan du heller ikke finde syrefri opbevaring til dine billeder 
og dokumenter? 
Danske Slægtsforskere er i deres webbutik og online-salg 
begyndt at sælge forskellige syrefrie pergament kuverter/omslag
samt syrefri plast lommer. Gå selv ind og se på udvalget via 
deres hjemmeside: 
https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/butik-og-online-salg-1 
Alle kan handle i onlinebutikken – kræver ikke medlemskab.

Velkommen nye medlemmer

Amy og Jens Jørgensen, 4800 Nykøbing F.
Rita Tvangsø, 4700 Næstved
Lene Bak, 4990 Sakskøbing
Laila Hansen og Flemming Rasmussen, 4800 Nykøbing F. 
Jane Kirsten Lydeking Hermansen, 4873 Væggerløse 
Jette Corfitzen Bach, 4800 Nykøbing F.
Kirsten Thomasen og Jens Sørensen, 4800 Nykøbing F.
Anni Fleuron Dahl, 4840 Nørre Alslev
Lone Sukstorf, 4793 Bogø By
Randi Antonisen, 4880 Nysted

Har du noget der skal i nyhedsbrevet bedes du sende indlæget 
til nyhedsredaktionen på mail adressen: 
nyhedsbrev@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 

Bestyrelsen og nyhedsredaktionen vil ønske medlemmerne 
er god sommer.



Noget om Gotisk
Som slægtsforsker støder vi alle - på et eller andet tidspunkt - 
på den Gotiske skrift og efterhånden som vi bevæger os 
længere og længere bagud, bliver skriften ofte vanskelig at tyde.
Og hvad gør man så – enten stopper man sin søgen efter 
anerne eller også må man i gang med at tyde de snoede 
bogstaver en for en.                                                                      

Her er det, at nogen måske kan finde hjælp i
bøgerne eller på nettet og derfor vil jeg lige 
nævne nogle forskellige muligheder. Danske
Slægtsforskere Odense har for år tilbage 
udgivet en selvhjælpebog:”Gotisk -lær at 
læse og skrive gotisk”. I den findes rigtig 
mange forskellige teksteksempler som man 
kan ”oversætte”. I bogen findes bl.a. et 
afsnit om gratisprogrammet Transcript samt 
øve-sider, så man kan lære at skrive gotisk 

og på den måde blive bedre til at 
genkende de enkelte bogstaver. Sammen 
med køb af bogen følger et kodeord/en 
registrering til netadgangen til den 
hjemmeside som supplerer bogen. Her 
findes yderligt materiale samt løsninger på
de viste tekster. Denne bog købes bl.a. via
hjemmesiden: www.gotisk.dk Bornholms 
Slægts- og Lokalhistoriske Forening har i 
samarbejde med Bornholms 

Ø-arkiv udgivet bogen ”Den gotiske 
skrift – Vejledning i læsning af ældre 

bornholmske tekster” af Camilla Luise Dahl.
Også i denne bog er der flere forskellige teksteksempler og 
facitliste med den oversatte tekst. Denne bog rummer mange 
små afsnit om bl.a. kongerækken, kirkeåret, kirkelige handlinger 
og utroligt meget andet. 

Her foruden er der lidt om Bornholms historie, Bornholmske 
gårde samt sognekort over Bornholm.
Denne bog kan bl.a. købes i Danske Slægtsforskeres Webshop:
www.dsshop.dk

Husk, at begge bøger også kan lånes
på bibliotekerne.

    Er du ikke til fysiske bøger, ja, så kan
    du prøve E-learning. Rigsarkivet har

lavet et lille selvstudie i Gotisk skrift og læsning. Her guides du 
igennem forskellige sider og ofte får du løsningen på det 
oversatte med det samme, så du kan se, om du har læst 
korrekt. Du finder forsiden her: 
www.sa.dk/elearn/gotisk/default.htm
Endelig er der også udviklet en App til Smartphone eller til Tablet
fra Arkivverket i Norge. Husk, at du også via Google kan søge 
efter adskillige Gotiske alfabeter fra mange forskellige 
hjemmeside



Formandens hjørne sommeren 2019
Så er Forårssæsonen i Slægtshistorisk Forening afsluttet og 
Foreningen er så småt ved at forberede efterårssæsonen 2019. 
I Forårssæsonen har vi kunnet se en flot tilgangen af nye 
medlemmer samt at besøgstallet ved Foreningens foredrag og 
slægtscafeer stille og roligt øges. Dette gør også, at jeg her vil 
benytte lejligheden til at nævne gamle såvel som nye emner i 
dette indlæg.                                                                 
Foreningen har nyligt overtaget den tidligere formand Inger 
Rasmussens store arbejde med databasen ”Hvem Forsker 
Hvor”. Databasen har ligget stille det sidste 1½ år og jeg vil 
derfor gerne erindre alle medlemmer om at databasen fortsat 
eksistere og at vi i efteråret vil forsøge at gøre den aktiv igen. 
Det vil derfor være dejligt, hvis alle som har bidraget med data, 
vil overveje at indsende en revideret fil, da det jo er de færreste 
af os, som ikke løbende finder nye aner eller andre oplysninger, 
som kunne være relevante i denne database. Til nye 
medlemmer kan jeg oplyse, at projektet ”Hvem Forsker Hvor” er 
ment som en hjælp til medlemmer i denne forening. Via 
databasen kan man se om andre forsker i samme sogn/ 
Patronym eller slægtsnavn som en selv. Databasen udleveres 
kun til de medlemmer, som selv har bidraget med oplysninger. 
Det er Lars Olsen, suppleant i bestyrelsen, som varetager 
projektet ”Hvem Forsker Hvor”.                                               
Som eksempel på formålet med ”Hvem Forsker Hvor” kan jeg 
nævne, at foreningens sekretær ved evt. henvendelser/ 
forespørgsler fra udlandet eller andre dele af landet ofte tjekker 
databasen for at koble medlemmer på disse henvendelser. Der 
har også lige været en henvendelse om forskning i Tyskland, 
med et godt tilbud på prisen for abonnement på en meget stor 
Tysk betalingsdatabase med tyske indscannede kirkebøger, 
som er i en rivende udvikling. Her havde vi meget hurtigt kunne 
videreformidle et sådan tilbud til relevante medlemmer, som 
havde tilkendegivet, at de forskede i/havde aner i Tyskland. 

Foreningen ser en øget tilgang af egne medlemmer til 
Slægtscafeerne på Nykøbing Falster bibliotek, hvilket er rigtig 
positivt og dejligt. Slægtscaféen er netop ment som stedet, hvor 
du som aktiv slægtsforsker kan hente hjælp og sparring med 
andre slægtsforskere. Også det, at flere og flere på foreningens 
info mailen forud for deres besøg fortæller om forventninger og 
ønsker til deres besøg i cafeen gør, at vi på forhånd kan booke 
en hjælper med kendskab til emnet. Samtidig vil jeg gerne 
komme med en opfordring til, at man aktivt melder sig som 
hjælper i slægtscafeen. Ingen behøver at give tilsagn til mere 
end en gang eller blot det vi ved, at vi må ringe, hvis det en dag 
skulle kniber med nok hjælpere. ”Ingen kan vide alt, men 
sammen kan vi vide meget. Derfor er det godt at være en del af 
et netværk. Det, den ene ikke ved, ved en af de andre måske”. 
Jeg glæder mig meget til at se jer igen til vores spændende 
arrangementer i efteråret. 

Yvonne Christiansen



Slægtscafé på Hovedbiblioteket – Kongensgade 43, 
Nykøbing F.
Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til din 
slægtsforskning. Medlemmer af Slægtshistorisk  
Forening Guldborgsund vil være til stede for at hjælpe 

dig. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen: Tirsdage den 3. 
september, 1. oktober, 5. november og 3. december - alle dage 2019 
– kl. 14-16.

28. september 2019
Slægtsforskning af dine polske forfædre v/Rita Tvangsø, (FU)
Roepolakkerne kom til Danmark mellem 1893 og 1929, og ansat som 
sæsonarbejdere. Med første verdenskrigs start i
august 1914 blev der problemer med hjemrejsen
for en del af de mange, der var her i Danmark. De
fik nu forlænget kontrakterne og man regner med,
at der er mellem 3500 og 5000 roepolakker, der
efterhånden fik fast ophold i Danmark.
Hvordan kan vi, som slægtsforsker, finde frem til familiens rødder, hvis vi 
har roepolakker i vores slægtstræ.
Hvad kan vi finde i Danmark - hvad kan vi finde i Polen? 

26. oktober 2019 
 Introduktion til DNA-slægtsforskning v/Jacob H  

Green (FU)
 DNA-tests er i dag blevet et spændende, 
relevant og tilgængeligt supplement til den 
traditionelle  slægtsforskning. Foredraget giver 

en introduktion til brugen af DNA-tests i slægtsforskningen - hvad er 
forskellen på de forskellige tests, og hvad kan man bruge dem til i sin 
slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's 

produkter, der har den største bredde, men der kan let drages 
paralleller til andre selskabers tests.

23. november 2019 
Hvad døde Maren af? - om dødsattester, jordmoderprotokoller og en 
masse andre kilder v/Erik Kann (FU)
Du er slægtsforsker, og du har fundet en masse aner. Du ved 
bl.a., hvornår de blev født, og du ved hvornår de døde. Men 
hvad døde de egentlig af, hvordan forløb dine aners fødsel, kom
hovedet eller benene ud først, blev der
kaldt læge osv., osv.?
Takket været et velbevaret
kildemateriale i Rigsarkivet og vores
Landsarkiver er det faktisk muligt at
finde en masse oplysninger om anernes
sundhed og sygdomme. Du er med, når
en kone fra landet er mere end 16 timer om at føde, du er med, når 
lægen underskriver en døds-attest, og du følger med, når 
embedslægen i Køge skal vaccinere indbyggerne i en nærliggende 
landsby.
En spændende gennemgang der hjælper dig til at anvende et stort og 
særdeles spændende kildemateriale i at finde kød på dine aner.

Ovenstående arrangementer holdes på: Kulturforsyningen, Voldgade 
1, Nykøbing F – kl. 13-15
Gæstekort sælges ved indgangen kr. 50,00.

Øvrige arrangementer: se Foreningens Hjemmeside:
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/
Eller følg os på:
https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund

Ekstra:
Mandag den 21.oktober arrangement med Danske Slægtsforskere, 
program følger.


