
Tirsdage den 7. januar, 4. februar, 3. marts, 7. april og 5. maj  – kl. 14-16
Slægtscafé på Hovedbiblioteket – Kongensgade 43, Nykøbing F
Mød op i lokalet ved siden af glassalen:

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

18. januar 2020
Landeværn, soldaterliv i 1800-tallet v/Rasmus Wichmann, (FU)
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 2020
Præstearkiverne, præstens mange kasketter v/Michael Dupont
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 2020 – UDSAT på grund af covid-19
Perlestikkerbogen v/Heidi Peffer
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

18. april 2020 – UDSAT på grund af covid-19
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
Salg af gæstekort ved indgangen kr. 50,00
Pentagonsalen, Sophieskolen, Merkurs plads 4, Nykøbing, Kl. 10.00-12.00

COVI-19
AFLYSNING: Grundet regeringens opfordring til at udvise rettidig omhu og passe på 
hinanden, udsætter vi vores planlagte arrangementer for resten af marts og april.
Arrangementerne vil blive gennemført så snart det vil være muligt.
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