
Slægtscafé på Hovedbiblioteket – Kongensgade 43, Nykøbing F
Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til din slægtsforskning. Hvor medlemmer af 
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede for at hjælpe dig.
Mød op i lokalet ved siden af glassalen: Tirsdage den: 5. oktober, 2. november,  og 7. 
december, kl. 14,00-16,00 Samt lørdage den: 9. oktober og 13. november, kl. 10.00-1200.

27. november kl. 10-12 FamilySearch v/Bodil Grove Christensen (FU).
FamilySearch er en af verdens største databaser inden for slægtsforskning, og vi kan finde meget til vores 
egen slægtsforskning her. Søgefunktionen vil blive vist på flere måder, f.eks. søgning efter personer og søgning 
efter kilder rundt omkring i verden.
Vi kan lægge vores GEDCOM-filer på FamilySearch, så de bliver bevaret for eftertiden. Flere metoder til at 
uploade vil blive vist. Flere slægtsforskningsprogrammer har mulighed for at samarbejde direkte med 
Familysearch, og det vil blive vist, hvordan man kan uploade/downloade fra programmet Legacy.
Til sidst vil der blive vist eksempler på, hvordan billeder, dokumenter og andre erindringer kan gemmes i 
FamilySearch, og således blive bevaret og delt med andre i slægten. 

27. november kl. 13-15 Fri leg med egne aner i FamilySearch v/ Bodil Grove Christensen
Vi er så heldige at Bodil, til dette arrangement, får hjælp fra den lokale menighed af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige. Der arbejdes med og i FamilySearch ud fra det, som blev vist og fortalt under formiddagens 
foredrag. Medbring egen pc og egen slægtsforskning. 

16. oktober kl. 13-15 Lægdsruller før 1788 og for København efter 1833 samt Søruller
v/ Torben A Kristensen (FU).
Lægdsruller fra perioden før 1788 kan være svære at lokalisere, og det er ikke sikkert, at de er bevaret, men 
når de er, kan de være et godt supplement til kirkebøger og skifter. Lægdsrullerne fra København kan være 
tidskrævende at gå til, da der er rigtig mange værnepligtige i dem (flere tusinde pr. årgang). Heldigvis er der 
hjælpemidler, der kan lette søgningen. I sørullerne (1802-1912) kan vi finde de værnepligtige, der var 
udskrevet til flåden. Sørullerne ligner lægdsrullerne, men der er vigtige forskelle, og sørullerne er generelt mere 
detaljerede end lægdsrullerne.

25. september kl.13.00-15.00 Nye kilder til 1900-tallet v/Per Andersen (FU).
Der er en rivende udvikling i de kilder, der bliver tilgængelige, og det gælder også slægtsforskning i 1900-tallet. Per 
Andersen har løst mange opgaver med at finde familie i 1900-tallet og kommer i dette foredrag med eksempler på løste 
familieproblemer og de kilder, der er blevet anvendt. Han kommer omkring kilder som dødsårsagsregisteret, brug af DNA 
og nye register til danske kirkebøger. Per Andersen er bl.a. forfatter til bogen "Find din familie - Slægtens gåder i 1900-
tallet.

Medlemmer er gratis. Gæstekort kr. 50,00 købes ved henvendelse til: 
info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk.
NB: Vi overholder alle myndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.

Øvrige arrangementer: se Foreningens Hjemmeside: 
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/

Eller følg os på: https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund

6. november kl. 13-15: DNA i slægtsforskning v/ Erik Kann (FU)..
Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet til en 
masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, muligheder der rækker langt videre 
end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med 
lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk 
glæde af en DNA-test.
Det bliver en eftermiddag med meget lidt genetik-fagligt og med rigtig meget om de praktiske muligheder for dig 
som slægtsforsker.
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