
Nyhedsbrev 25.februar 2017. 
  

Kære medlemmer af ”Slægtsforskere i Rødovre” 

  

  

Onsdag den 8. marts 2017 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 2017 kl. 10-12: 
Der er generalforsamling (kun for medlemmer, som har betalt kontingent). 
  

NB! Der er nogle få medlemmer, som stadig ikke har betalt kontingent for året 2017. 
I bedes indbetale beløbet snarest på foreningens konto (se hjemmesiden under ”bliv 
medlem”) eller direkte til Flemming næste gang vi mødes. 
  

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 12-15: 
Der er netcafé, hvor I kan komme med jeres problemer omkring PC´en, Legacy eller jeres 
egen slægtsforskning. 
Hvis der er nogen, som efter Michael Duponts foredrag, er blevet nysgerrig efter at bruge 
lægdsruller noget mere, men har problemer med det, så tag disse slægtsmedlemmers data 
med, så vi kan hjælpe jer. Vi hjælper så godt vi kan, så I kan komme videre. 
  

Onsdag den 5. april 2017 kl. 10-12: 
Foredrag ved Leif Sepstrup 

Han vil fortælle om en kriminalhistorie: ”Ægtemand i overskud”  
En kriminalhistorie fra det virkelige liv i 1867, hvor der begås et mord i Harte sogn. En 
spændende historie, der fortælles med god humor og illustreres. Kriminalhistorie.dk er en 
dansk hjemmeside, der fortæller historier om samfundets udskud i slutningen af 1800-tallet. 
Efter pausen vises kilderne om personerne, således at hvis man selv finder slægtninge, som 
er kriminelle, kan dette være en vejledning i, hvordan man finder ud af mere. 
  

  

Onsdag den 19. april 2017 kl. 10-12: 
Der er medlemsmøde.  
Hvis du har udfordringer i din slægtsforskning, så tage de relevante data med, så vi kan 
prøve at hjælpe dig videre. 
Har du et bestemt område i Danmark, som du vil have hjælp til at forske i sammen med 
ligesindede i samme område, så finder vi også ud af det. 
  

  

OBS! 



Vi vil bede jer være aktive og kreative og granske jeres hjerner, for at finde ud af, om der 
er områder, som I kunne tænke jer at få undervisning i i løbet af efteråret 2017. 
I så fald kan I kontakte én fra bestyrelsen via mail eller personligt ved et medlemsmøde. 
Vi vil gerne tilrettelægge foredrag/undervisning, som er mest relevante for jer som 
medlemmer. 
  

  

  

Vedr. lægdsruller: 
Landsarkivet på Jagtvej havde i sin tid udarbejdet et hæfte om lægdsruller, som man kan 
følge punkt for punkt. Det indeholder også anvisning på, hvor man kan finde protokollerne 
på Landsarkivet, og det er jo ikke relevant mere, nu da det protokollerne er lagt på 
Arkivalieronline (eller AO genvej) 
Michael Dupont mente, at det var lagt ud på Arkivalieronline, med det, som jeg kan finde, er 
kun et par sider, som ikke kan erstatte Landsarkivets ”brugsanvisning”. 
Jeg har skannet hæftet og har det på min computer. Hvis der er nogen, som er interesseret i 
at få det tilsendt, så de selv kan printe det relevante ud, så kontakt mig, når vi ses. 
  

  

  

  

Med venlig hilsen 

  

Anni Johansen 

Sekretær i foreningen 

 


