
Nyhedsbrev 27. januar 2017. 
 

Kære medlemmer af ”Slægtsforskere i Rødovre” 
 

Onsdag den 1. februar 2917 kl. 12-15: 
Der er netcafé, hvor I kan komme med jeres problemer omkring PC´en, Legacy eller jeres egen 
slægtsforskning. 
Vi hjælper så godt vi kan, så I kan komme videre. 
 
Onsdag den 8. februar 2917 kl. 10-12: 
Der er medlemsmøde, så vi vil igen opfordre nogle af medlemmerne til at fortælle os lidt om 
interessante eller vanskelige slægtsproblemer, som I har nået en løsning på eller er undervejs 
med, så vi andre kan få glæde af jeres erfaringer og oplevelser. 
I kan også på forhånd ønske belysning af et tema indenfor slægtsforskningen, som vi kunne tage 
op – måske ud fra jeres egen slægtsforskning. 
Det kan også lade sig gøre, at finde sammen i en lille gruppe, som har det samme tema, som vi 
sammen kan finde videre i. 
 
Onsdag den 22. februar 2917 kl. 10-12: 
Foredrag ved Michael Dupont 
Han vil fortælle om ”Rejsende til lands og til vands i 18- og 1900-tallet”.  
Det overrasker tit, hvor meget folk rejste i gamle dage.  
Foredraget kommer ind på de mange kilder, der kan fortælle noget om rejser til lands og til vands  
i 18- og 1900-tallet, bl.a. lægdsruller, pasprotokoller, registerblade, skibsekspeditioner og 
udvandrerprotokoller.  
 
Onsdag den 8. marts 2917 kl. 10-12: 
Foredrag ved. Per Andersen 
Han vil fortælle om ”Familiens myter”. 
Mange støder på spændende fortællinger om slægten. f.eks. involverede spanske soldater, tatere, 
sigøjnere, rige gårdmænd, uægte adelsbørn eller kongebørn og meget andet.  
Jeg ser på, hvordan sådanne myter opstår, hvordan de undersøges. Med eksempler - f.eks. 
historien om den rige jomfru i Stokholm og hendes uægte barn med en skibskaptajn! 
 
Onsdag den 22. marts 2917 kl. 10-12: 
Der er generalforsamling (kun for medlemmer, som har betalt kontingent). 
 

OBS! I bedes betale kontingent, 300,00 kr. senest den 15. februar 2017 – enten til Flemming eller 

på vores konto i Danske Bank (se hjemmesiden under ”Bliv medlem”) 
 
 
Med venlig hilsen 
Anni Johansen 
Sekretær i foreningen 


