
Nyhedsbrev 8.august 2017. 

  

Kære medlemmer af ”Slægtsforskere i Rødovre” 
  

Velkommen tilbage fra sommerferieaktiviteterne. 

  

                                    

  

Jeg håber, at alle er ladet op til at fortsætte med jeres slægtsforskning, og få rigtig meget  

ud af den kommende sæson. 

Vi har gjort hvad vi kunne, for at give jer viden og motivation til at komme videre derfra,  

hvor I nu hver for sig står med jeres slægt. 

Kig selv på hjemmesidens ”Aktivitetsliste”. 

  

Karin har sammen med en journalist fra Rødovre Lokal Nyt, fået udgivet en artikel, som 

gerne  

skulle friste de personer, som går og overvejer, om de skulle lede lidt i deres egen slægt –  

for måske stammer de fra vikingerne (eller Gorm den Gamle)? 

Måske har de lyst til at møde op til vores møder, for at se om de kunne have glæde af vores 

forening. 

Hvis I ikke har set artiklen, så er her et link til den (side 16). 

http://www.e-pages.dk/rodovrelokalnyt/260/html5/ 

  

Her er lidt om den kommende tid i vores forening: 
  

Onsdag den 6. september 2017 kl. 10-12: 
Der er medlemsmøde, hvor I – som i plejer – kan medbringe spørgsmål og problemer,  

som I gerne vil have hjælp til. Vi hjælper så godt vi kan med at komme videre med det. 

Hvis der er én/eller flere, som har fået hul på noget eller oplevet noget interessant omkring  

deres slægt, som I kan dele med resten af gruppen, ser vi frem til at høre om det. 

Vi har også rum til at dele ønsker for fremtiden – emner til foredrag eller områder,  

som vi kan uddybe med hinanden. 

  

Onsdag den 20. september 2017 kl. 10-12: 
Michael Dupont holder foredrag om, hvordan man med udgangspunkt i FT i 1895 (som nu  

er lagt på nettet) i København kan sammenholde diverse andre oplysninger (som også er  

lagt på nettet) om personer og familier i København fra 1860´erne til 1923, hvor 

folkeregisteret  

fra hele Danmark starter. 



Han vil også komme ind på diverse regnskabsmateriale, som er en fantastisk kilde for 

slægtsforskere. 

  

Onsdag den 27. september 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 har lyst til at bruge lægdsruller noget mere, men har problemer med 

det,  

så tag disse slægtsmedlemmers data med, så vi kan prøve at hjælpe jer. 

Er der andre områder, som I er gået i stå med, så tag data med omkring det, så kigger vi på 

det. 

  

  

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 12-15: 
Der er medlemsmøde, hvor du kan komme med det, som du er gået i stå med, eller hvis du  

vil have hjælp til at følge op på Michaels Dupont´ s foredrag sat i relation til din egen slægt. 

Igen, hvis du har noget fra din slægtsforskning, som du vil dele med os andre, så vil vi glæde 

os  

til at høre det. 

  

  

De bedste hilsener og på gensyn den 6.september 2017 

  

Anni Johansen 

Sekretær 
 


