Efterår 2018
Lørdag 22. september
Data loven / DIS´ bibliotek v/cand.scient. Per Andersen
I maj i år trådte den nye Persondatalov i kraft, der 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,
personfølsomme data og billeder. Per Andersen gennemgår og viser eksempler på,
hvordan man skal forholde sig som slægtsforsker.
Efterfølgende fortæller Per Andersen om Slægtsforskernes Bibliotek. Slægtsforskernes
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 er en demo, hvor dette
illustreres i praksis.
Holdes i samarbejde med Folkeuniversitet

Lørdag 13.oktober
Skifter v/cand.mag. Torben Albret Krístensen
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 var ikke altid, der blev holdt skifte, og der var mange forskellige skifteforvaltere
(især på landet). Derfor er det ikke altid lige til at finde et eventuelt skifte efter ens aner.
I dette foredrag bliver du præsenteret for skiftevæsenets historie, forskellige typer af
skifter, de forskellige skifteforvaltere og hvad et skifte egentlig indeholder. Desuden hører
du noget om testamenter og auktioner.
Holdes i samarbejde med Folkeuniversitet.
Lørdag 17.november
Livshistorier - Fortæl om et liv så andre lytter v/cand.com i journalistik 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
stort nærvær. Foredraget handler både om, hvad man 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 Folkeuniversitet.
Arrangementerne den
• 22. september og 13. oktober afholdes på Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing
• 17. november afholdes på Sosu-skolen, Vestensborg Alle 72, Nykøbing
kl. 13,00-15,00.

Foreningernes dag:
8. september – Igen i år deltager Foreningen med en stand i Foreningernes dag på Torvet
i Nykøbing F.

Arbejdsgrupper:
Ejendomsoplysninger og lægdsruller – 30 september kl. 16,00-18,00
Legacy (og ejendomsoplysninger og lægdsruller) – 30 oktober kl. 16,00-18,00
sted for begge arbejdsgrupper
Møllebakkeskolen, 1974-bygningen, Nykøbingvej 196, Horreby, Nykøbing F

