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Stubbekøbing – Tlf. 54 84 41 64
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Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Haustrøm, Præstevænger 10, 
Ønslev, 4863 Eskildstrup – Tlf. 30 31 71 50
bestyrelsesmedlem1@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
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Hjemmeside:
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/

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

Kontingent:
Enkelt kr. 185,00 – Husstand kr. 235,00 – Gæstekort kr. 50,00
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Formandens hjørne.
Så er alle ved at gå på fortjent Julepause. Pc’en og 
slægtsforskningsprogrammet er lukket ned for en stund og 
skrivebordet er ryddet. Lysene er tændt i adventskransen.  Det 
er tid til en pause i jagten på anerne.
Slægtscafeen: Under SFG’s motto: ”Ingen kan vide alt, men 
sammen kan vi vide meget”/”Det, den ene ikke ved, ved en af de
andre måske”, har foreningen igen i år formået at hjælpe 
medlemmer videre i deres slægtsforskning. Rigtig mange er 
begyndt at møde op på biblioteket i Nykøbing, når der er 
slægtscafé. Dette betyder at Foreningen endnu en gang vil 
høre, om der er nogen, som kunne have lyst til at være aktiv 
hjælper i caféen? Man melder selv til på foreningens infomail, 
om man har lyst og mulighed for at hjælpe en 
slægtsforskerkollega på disse cafédage. 

Derudover er det også dejligt, at I er begyndt forud for jeres 
besøg i caféen at sende jeres problem eller spørgsmål til 
foreningen på infomailen. Så er der større chance for et godt 
resultat.
Rigsarkivet: En æra er slut – en ny skal begynde. Rigsarkivet 
flytter i januar til den Sorte Diamant og vi skal alle til at lære det 
nye at kende. Jeg håber, at servicen forbliver som den var i de 
gamle nostalgiske lokaler og måske bliver det endog ”Rigtig 
godt”- vi må se.
Også andet bliver lidt anderledes i det nye år. Vores 
samarbejdspartner Danske Slægtsforskere får ny hjemmeside 
den 1.1. 2020: www.slaegt.dk
Danske Slægtsforskere har det sidste ½ år arbejdet meget 
intenst på at få opdateret og skrevet nye artikler om 
slægtsforskning til deres nye hjemmeside. Og der er rigtig 
meget nyt, som også ikke-medlemmer af Danske 
Slægtsforskere kan få lov at se. En hjemmeside jeg selv, når 
den går i luften, vil bruge lidt tid på at kigge igennem.

Jeg ønsker alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et 
godt og lykkebringende nytår

Yvonne Christiansen
Formand

http://www.slaegt.dk/


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 14. marts 2020
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassererens 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:
Yvonne Christiansen
Kate Andersen
Hans Jørgen Haustrøm

7. Valg af suppleant
På valg:
Lars Olsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg:
Jørgen Gammel
Jørn Ringsing

9. Eventuelt

Lørdag den 31. september fortalte Rita Tvangsø for 51 
entusiastiske slægtsforskere og gæster på Kulturforsyningen i 
Nykøbing F. om, hvordan man som efterkommer af Roepolakker
i Danmark kan søge efter sine aner i Polen. Rita gjorde meget 
ud af, i sit foredrag, at vise tilhørerne hvor vigtigt det er at finde 
oplysninger i de danske arkiver, inden man er klar til at søge i de
Polske arkiver. Ofte har de direkte efterkommere ikke mange 
oplysninger at gå efter i jagten på anerne, før de har været 
omkring forskellige protokoller og dokumenter fra bl.a. 
Rigsarkivet. Rita viste eksempler på brugen af www.ddd.dda.dk, 
hvor man kan finde ”arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 
1812-1924” samt ”opholdstilladelse til indfødsret 
(statsborgerskab)”. Efterfølgende var det hjemmesiden 
www.sa.dk, hvor de enkelte sager skal bestilles, inden de kan 
læses på læsesalen. Også ”Tilsyn med udlændinge” (Daisy) 
skulle man huske, at kigge i. Rita Tvangsø fortalte også om, 
hvorfor indførsler i kirkebøgerne ofte synes mangelfulde. Her var
hendes råd, at man i nogle tilfælde skal huske på, at de 
Katolske præster i perioder var omrejsende præster, som så 
først noterede ved hjemkomsten til præstens hjemsogn – og at 
dette nogle gange godt kunne være et helt andet sted i 
Danmark.

http://www.sa.dk/
http://www.ddd.dda.dk/


Arrangementet den 21. oktober med Danske Slægtsforskere 
(DS) i Salen på Rosenvænget blev et yderst velbesøgt 
arrangement med 67 deltagere, hvor Danske Slægtsforskere på 
deres efterårsbesøg rundt i landet, havde valgt at besøge 
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund (SFG), som jo er en af 
lokalforeningerne under DS. Aftenen bød på oplæg fra Kirsten 
Sander (DS), Per Andersen (DS), Christian Frederiksen 
(Guldborgsund Stadsarkiv) og Formanden Yvonne Christiansen 
(SFG). Alle oplæg havde til formål at reklamere for de enkelte 
foreninger/institutioner samt at bidrage med oplysninger om, 
hvordan man kommer i gang med sin slægtsforskning og 
hvordan de enkelte foreninger/institutioner kan benyttes i ens 
søgen efter oplysninger, arkivalier, eller blot netværk med andre 
slægtsforskere.

Lørdag den 23. november besøgte Erik Kann foreningen med 
sit foredrag ”Hvad døde Maren af?” Her fik de ca. 75 fremmødte 
deltagere først en indføring i Det Civile Embedslægevæsen fra 
Barber/Kirurger på den ene side og Medicinere på den anden 

side for bedre at kunne forstå under hvilken enhed de i 
foredraget benyttede kilder/arkivalier kunne findes. Med 
sundhed og sygdomme som omdrejningspunkt blev de 
fremmødte ført gennem et helt livsforløb ud fra kilder som f.eks. 
Jordemoderprotokoller, anmeldelse af dødfødte, Vaccinations-
protokoller, Forsømmelsesprotokoller fra skolerne, 

Rapportbøger fra Session, Fattiggårdsprotokoller for at ende 
med Dødsattesterne og Sygeforsikringer. Erik Kann viste de 
fremmødte talrige eksempler på, hvordan de omtalte kilder kan 
bruges til at sætte kød på historien om den enkelte ane og 
dermed gøre ens slægtsforskning mere spændende.



Der kan være ”guld i gemmerne” på dit lokale bibliotek 
https://guldbib.dk/saerlige-tilbud/s  laegtsforskning
 
Forsker du i Sverige, og er kørt fast, kan et besøg i 
Slægtscaféen måske hjælpe. (Vi har tilgang til svenske 
dødebøger)
 
Ancestry
Guldborgsund Bibliotek oplyser at abonnementet på Ancestry
er fornyet for 2020. Det kan benyttes gratis på alle 
bibliotekernes computere i Guldborgsund Kommune.

Medlemstal pr. 05.12.2019:  148

Velkommen til nye medlemmer
Inge Lisbeth Pedersen, Maribo
Gitte Jensen, Kettinge
Bente Bagge Wüjcik Hansen, Holeby
Hanne-Kirstine Just, Nykøbing F.
Anette Bagge Hvidsten, Toreby
Merete & Erik Kvisgaard Kuszon, Nykøbing F.
Marianne Sørensen, Nykøbing F.
Gytte & Svend Kuzon, Nykøbing F.
John Winther Hansen, Maribo
Helle Mikkelsen, Nykøbing F.
Finn Bornhuus, Sandved
Anette Eitz Watz, Sakskøbing
Hans Jes Bækkel, Rødby
Eva Buono, Nykøbing F.
Ejner Hovmand, Væggerløse
Erik Larsen, Nysted
Benedikte Kania Willer Madsen, Væggerløse

Forår 2020

18. januar:  Landeværn v/Rasmus Wichmann (FU)
Soldaterliv i 1800-tallet.
Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt 
bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Første del af foredraget 
omhandler Søndre Sjællandske Landeværnsregiments historie, 
der er særligt spændende, fordi mange mønboer, falstringer og 
lollikker deltog i ”træskoslaget” ved Køge. Anden del af 
foredraget er en indføring i Landeværnets arkivalier, og hvordan 
de bruges i slægtsforskningsøjemed.

22. februar:  Præstearkiverne v/Michael Dupont
Præstens mange kasketter
I ældre tid var præsten den eneste lokale embedsmand på 
landet. Han fungerede ikke kun som præst, men havde mange 
kasketter på. Han spillede fx en central rolle inden for 
skolevæsnet, fattigvæsnet, sundhedsvæsnet o.m.a.
Kom til foredrag og få inspiration til, hvad du kan finde af 
oplysninger om dine forfædre i pastorats og- sognearkiverne.
 
14. marts:  Perlestikkerbogen v/Heidi Pheffer.
Perlestikkerbogen er en håndskreven kirkebog og regnskabsbog
skrevet af en yngre mand ved navn Anders Pedersen 
Perlestikker. Anders var præst i Nakskov i begyndelsen af 1600-
tallet og han skrev i bogen fra 1617 til 1626. Vi er på Christian d.
4’s tid. Bogen regnes for at være Danmarks næstældste 
kirkebog og den er helt unik.
Herefter Generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægterne

Ovenstående arrangementer holdes på Kulturforsyningen, 
Voldgade 1, Nykøbing F. kl. 13.00-15.00. 
Salg af gæstekort ved indgang kr. 50.00

https://guldbib.dk/saerlige-tilbud/slaegtsforskning


18. april:  Foredrag: FamilySearch v/Bodil Grove (FU)
Vi skal ved dette foredrag blive klogere på:

 Hvordan vi søger efter personer og kilder.
 Hvordan vi uploader GEDCOM-filer.
 Direkte samarbejde med diverse slægtsprogrammer, der 

tages udgangspunkt i slægtsprogrammet Legacy.
 Hvordan billeder, dokumenter og andre erindringer kan 

gemmes i Familysearch.

Tid og sted:
Kl.10.00-12.00, Pentagonsalen, Sophieskolen, Merkurs 
plads 4, Nykøbing.
Salg af gæstekort ved indgang, kr. 50,00

Kl. 13.00-15.00
Fri leg med egne aner i FamilySearch, medbring pc.
Vi er så heldige at Bodil, til dette arrangement, får hjælp fra 
nogle af de lokale mormoner.
BEMÆRK:
Dette arrangement er udelukkende for medlemmer af 
foreningen, hertil kræves tilmelding.

28. maj:  Sommerudflugt – til Psykiatrisk Museum Oringe.
Start kl. 16.45 Psykiatrisk Museum, Oringe Færgegårdsvej 15, 
4760 Vordingborg.
Vi har bestilt en guidet rundvisning.
Efterfølgende fællesspisning og hyggeligt samvær på 
Restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg.
Arrangementet forventes afsluttet kl. 20.30.
Der kan max deltage 35 personer. Vi bruger princippet efter først
til mølle� �
Arrangementet er udelukkende for foreningens egen 
medlemmer med ledsager.   
Nærmere om turens program, pris og tilmelding følger.

Vedr. slægtscafeen 7. januar
bliver der mulighed for at forske i Polen. 
Rita Tvangsø har endnu engang tilbudt sin hjælp.
Det er en forudsætning, for at Rita kan hjælpe, at du har alle de 
oplysninger, der kan findes i de danske kilder. 
Har du ikke det, sidder der medlemmer af foreningen klar til at 
hjælpe dig med det. Der arbejdes efter princippet hjælp til 
selvhjælp.

Gotisk for begyndere og letøvede
De 3 kategorier gotiske bogstaver: de lette, de mellemsvære og 
de virkelig svære gennemgås grundigt.

Tilmelding: info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
max. 8 deltagere efter ”Først til Mølle”.
Tilbuddet er udelukkende for egne medlemmer.

Medbring egen computer (ikke tablet)
Underviser: Inger G. Rasmussen
Tid: 3 tirsdage i januar den 14.- 21.- 28. kl.11.00 – 12.30
Sted: Rådhuset 1. sal, Torvet, 4850 Stubbekøbing
(bus 736 ankommer Stubbekøbing Havn 10.53 og kører fra 
Stubbekøbing Havn 12.34 og 12.53)

Redaktionen ønsker alle et godt nytår med tak for det gamle.

mailto:info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

