
»Bestyrelsens beretning om sæsonen 2018-19« 

 

Vores forening blev stiftet for knap 45 år siden, hvor vilkårene for slægtsforskning var ganske anderledes, 

end i dag. Det, der dengang omfattede tidskrævende rejser til arkiver, kan nu for en stor del klares hjemme. 

Basiskilderne: Kirkebøger og folketællinger er ikke længere væk end ens – evt. håndholdte – skrivebord. 

Det gælder også lægdsruller, skifter, skøde- og panteprotokoller,  

brandforsikringer og mange, mange flere. 

Men: Kravene til viden og kunnen er de samme, når vi taler om håndværket i slægtsforskning. Man skal vide 

hvilke kilder, der findes; hvor de findes og hvordan man bruger dem og hvad man kan bruge dem til. Man 

skal både kunne læse dem og forstå dem. Det er der ikke lavet om på! 
( Vi taler om |slægtsforskning| – ikke afskrift fra nettet) 

 

Derfor er vores forenings formål ikke blevet forældet: 

»Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, 

ekskursioner til arkiver o.l., og i samarbejde med lokalhistoriske foreninger og arkiver at øge kendskabet til 

slægtsforskning.« 

 

Medlemstallet 

"De slægtshistorisk interesserede", som samles om vores forening er en svindende størrelse. Sygdom og 

dødsfald har været medvirkende, men ikke udelukkende årsagen til, at medlemstallet har haft en afgang på 

9, men med en glædelig tilgang af 5 nye medlemmer, har vi nu et medlemstal  

på 64. 

 

Oplysende foredrag 

Et omdrejningspunkt for foreningens virke er de vedtægtsbestemte mødeaftener den 2. mandag i månederne 

september - april. Især med foredrag af udefra kommende foredragsholdere, som vi  

engagerer gennem »Folkeuniversitet Lillebælt«.   

 

Sidste sæson sluttede, som denne også kommer til:  

Et foredrag med Erik Kann!  

Sidste år den 9. april 2018, hørte og lærte vi om landhåndværkere: "Ingen Haandværksmand maa  

boe paa Landsbyen!" (Det var 30. gang Erik Kann besøgte os!) 

De øvrige af denne sæsons 8 mandags-mødeaftener har budt på en række foredrag: 

"Arveligheden i slægtsforskning. Om DNA" den 10. sept. med Gitte Bergendorf Høstbo 

"Introduktion til hjemmesiden Family Search" den 8. oktober med Bodil Grove Christensen. 

"Slægtsforskning i 1900-tallet" den 12. november med Per Andersen 

"Plejebarn. Børneskæbner og plejeforhold 1820-1920." med Annette Østergaard Schultz 

Sidste gang hørte vi: 

Leif Sepstrup fortælle om "Den forsvundne tjenestepige" – En kriminalhistorie fra vores egn. 

Og sæsonen slutter næste gang med, at Erik Kann opfylder vores fremsatte ønske med et nyt foredrag om 

kilder til opsporing af "forsvundne  aner". Han har kaldt det "Flytteangivelser mellem linier". 

 

"Medlemmernes 10 min." 

Nogle af foredragsaftenerne er indledt med "Medlemmernes 10 min.“ 

Vi har haft "10 minutter" 3 gange: 

Niels Nybo Jacobsen om "Identifikation af portrætfotos" 

Susanne Lund præsenterede en lille slægtstavle, som klargjorde, at der var en "ukendt barnefader" 

Henning Karlby opridsede sidst vores forenings livstruede situation. 

Tak til Susanne, Niels og Henning.  

I øvrigt synes vi, at vi har budt på et fyldigt supplerende program: 



En mandags-mødedag i januar fyldte vi (bl.a. for at spare en foredragsholder) med, hvad vi har kaldt: 

»Spørgekassen« og slægtsfortællinger. Her forsøges i forvejen indleverede spørgsmål i »spørgekassen« 

besvaret med fyldig orientering om de benyttede kilder og fremgangsmåden til spørgsmålenes besvarelse. 

Det lykkedes ikke at afsløre en barnefader, men derimod at fremskaffe et patent på en "ajlevinge"! Kun en 

enkelt "slægtsfortælling", blev det til i år! 

 

Slægts-temaaftener 

Vores program har muligvis været for fyldigt, for der har været en meget tynd deltagelse med kun meget få 

interesserede til vores mellemliggende såkaldte "Slægtstemaaftener" med Slægtsværksted. 

De var tænkt som udmøntningen af vedtægtens formål: "samle slægtshistorisk interesserede for ved  

fælles indsats . . . at øge kendskabet til slægtsforskning."  

2 aftener i efteråret og 2 aftener i her foråret – Den ene gang med "åbent hus" kl. 16 - 21 for at imødekomme 

de, som foretrækker at komme en eftermiddag. Ikke noget tilløbsstykke! Der  

var mulighed for at få personlig hjælp, som med fordel kunne have været forudbestilt. Kun enkelte  

benyttede sig af tilbuddet.  

Et matrikelnummer i Træden by gav anledning til en god kollektiv gennemgang af Skøde- og 

panteprotokollers anvendelsesmuligheder. – Men ellers: Nej! Der er åbenbart kun ringe behov for  

kilder og gotisk læsning. Men for de deltagende var det var spændende og lærerigt. 

 

Sensommer-udflugt 

Vores traditionelle sensommerudflugt, som var planlagt til Glud frilandsmuseum med omvisning, måtte 

aflyses p.gr.a. manglende tilmelding. Er tiden også løbet fra sådanne fællesudflugter? – eller? 

 

Slægts-Tidende 

Så har vi nok været mere heldige med vores blad: Slægts-Tidende, som vi har udgivet siden 2004. 

Fra sidste sæson har vi kunnet udgive det i farver, hvilket har forøget billedkvaliteten betydeligt. 

Men det har også været uhyre stressende for vores redaktør gennem 9 år, Kai Aurbo, når dead-line nærmede 

sig. Er der stof nok til næste nummer? Det har været småt med bidragydere, men der har  

været gode bidrag fra Henning Karlby, Niels Nybo Jacobsen og mig selv. Tak for det!  

Nu ønsker Kai ikke at varetage redaktør-hvervet længere, så hvis udgivelsen skal fortsætte, skal der findes 

en ny redaktør.  Bliver udgivelsen SLUT med det kommende Slægts-Tidende nr. 45? 

 

Hjemmesiden 

Kontakt til medlemmerne søges i øvrigt opretholdt via vores hjemmeside med en righoldig samling af 

nyttige links samt referater fra vores mødeaftener. Vi er også glade for at kunne komme i kontakt  

med de fleste medlemmer pr. mail. 

 

Biblioteket 

Noget særligt ved vores forening er, at vi gennem årene har opbygget et bibliotek med 

slægtsforskningsmæssig særdeles relevant litteratur. Bogbestanden er i flere omgange blevet justeret og 

ordnet. På vores hjemmeside ligger en kommenteret bogfortegnelse. Men: Vi må med forbløffelse 

konstatere, at vi stort set ingen lånere har.  

 

Arkivernes dag 

Vi deltog igen i år på "Arkivernes dag" her på arkivet med vores udstilling: »Du kender dem måske ikke? - 

Endnu!« Flere fra bestyrelsen var til stede og kunne hjælpe flere besøgende med svar på slægts-spørgsmål.  

 

TAK 

Til slut vil vi rette en tak til vores husvært Karsten Merrald Sørensen og hans stab fordi vi fortsat har kunnet 

holde vores møder her på arkivet. 

 

Sidst, men ikke mindst tak til vores mokka-mestre, som skaber basis for vores velbefindende 

 

 


