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Velkommen til nye medlemmer

Leif Lindeskov, Stenløse
Pia Sisli, Stenløse

Kære medlem af Danske Slægtsforskere Egedal.

Det ser ud til, at det kan have lange udsigter, før vi kan holde møder, som vi har gjort det 
tidligere. Dog er der håb forude. 
I skrivende stund, har vi taget hul på den første forårsmåned og dagene er tiltaget med 
flere timer. 
Slægtsforskning på nettet har dog ingen begrænsninger. Der er i den forløbne tid lagt 
rigtig mange bøger online på slægtsforskernes bibliotek og Rigsarkivet har heller ikke 
holdt sig tilbage, se link nedenfor.
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Jeg kunne tænke mig at få en tilbagemelding på om det kunne være en idé, at lave 
mandagsmøderne virtuelt. Skriv til mig på:  formand@dis-egedal.dk . Det er dog vores 
opfattelse, at det er det fysiske samvær, der værdsættes i foreningen, når vi mødes om 
mandagen. 
Så umiddelbart ser det ’sort ud’ med arrangementer lige nu. Kom med forslag. Ellers er 
bestyrelsen mest af den opfattelse, at vi må vente med at ses til landet åbner igen. 
Hvilket vi håber snart vil ske.

D.v.s. at alle møder i marts og april er aflyst

Det vil så sige at vi er nødt til at udskyde generalforsamlingen til senere på året, men jeg 
regner med at vi kan afholde den, inden vi går på sommerferie.

Bent

Slægtsmandage:

Når vi starter igen til maj, håber vi, at vi er over med begrænsninger i forbindelse med Covid-19,
men vi vil stadig til efter sommerferien fortsætte med 2 hold om mandagen.:

hold A om formiddagen kl. 10:00 - 12:00,
hold B om eftermiddagen kl. 13:00 - 15:00.

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig et af holdene, men gerne vil deltage, eller ønsker at skifte 
hold, bedes du kontakte en fra bestyrelsen. Skriv fra denne side: slaegt.dk/egedal/?bestyrelse

Vi mødes følgende mandage i Smørum Gamle Skole:

Slægtsmandage forår 2021

       Marts   April Maj Hold A - Klokken Hold B - Klokken

01. 15. 29. 12. 26. 10. 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Rød markering er aflyste møder

Slægtsmandage efterår 2021

August September Oktober November Hold A - Klokken Hold B - Klokken

23. 06. 20. 04. 18. 01.   15. 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Om vi fortsætter med 2 hold i hele 2021, vil tiden vise.
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Torsdagsmøder i foråret 2021

Alle tiders værste plage -
Pestens lange linjer
28. januar 2021 kl. 19.00 - 22.00
ved Michael Dupont

Aflyst

I forhold til de små moderne epidemier, vi jævnligt er udsat for, var 
Pesten en virkelig mandedræber, bl.a. mener forskningen, at den i 
midten af 1300-tallet slog op mod 40 % ihjel i de ramte områder.
Til sammenligning slog koleraen kun lidt over 3 % ihjel i København 
under landets værste koleraepidemi i 1853.
Fra ca. 1350 til 1711 hærgede Pesten med jævne mellemrum i 
Danmark. I denne periode vendte den tilbage ca. en gang hvert 10 år - 
og derfor har den en klar relevans for alle slægtsforskere, der ønsker 
at forstå den dagligdag, som forfædrene levede i. Vi skal se på 
Pestens dødelighed, hvor ofte den ramte, hvordan den spredte sig, og 
vi dykker ned i nogle spændende pest-år og ser på gode eksempler.
Desuden kommer vi ind på, hvor nemt man undersøger, om ens 
forfædre har boet i pestramte områder.
 

Udvandrerne 
(hovedsageligt til USA) - 
hvem var de, og hvor 
blev de af? 
25. februar 2021 kl. 19.00 - 22.00
, ved Hans Peter Poulsen

Aflyst

Generalforsamling
25. marts 2021 kl. 19.00 - 22.00
Det er ikke besluttet hvor 
generalforsamlingen afholdes

Udsat
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Pigerne på Sprogø
22. april 2021 kl. 19.00 - 22.00
ved Carsten Egø Nielsen

Vi vil se, om vi kan finde en måde at afholde dette arrangement. 
Hvis det ikke lykkes, vil vi lave det på et senere tidspunkt.

Udflugt til 
Frilandsmuseet
27. maj 2021 kl. 19.00 - 22.00
Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 
2800 Kongens Lyngby

Dette arrangement er også med forbehold, men vi regner med at
kunne gennemføre det.

Legacy erfaringsudveksling

På grund af Covid-19 vil første møde om Legacy erfaringsudveksling tidligst blive holdt i efter 
sommerferien  2021. Nærmere herom senere

Nyttig information.

Kom gerne med jeres ideer her i denne tid, hvor det kan være en god adspredelse at se 
lidt på sin slægtsforskning.
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Ejerløse aviser er tilgængelige hjemmefra, mens bibliotekerne er lukket:

https://www.facebook.com/247490665291060/posts/5219023091471101/?
app=fbl

Nyeste online | Slægtsforskernes Bibliotek (slaegtsbibliotek.dk)

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Januar 2021

Nyt på Arkivalieronline i januar - Rigsarkivet

Samfundets lærerige videoer r:

https://genealogi.dk/index.php/video.html

Danske Slægtsforskere - indeks (slaegt.dk)

Dette er et godt sted, at søge hjælp til din slægtsforskning

Medlemskab af hovedforeningen Danske Slægtsforskere

Hvis du ikke allerede er medlem af vores hovedforening, har du nu 
mulighed for at blive det. 

Ved indmeldelse får du følgende:

 En velkomstpakke med bl.a. heftet "Sogn Herred Amt" 
 Adgang til alle dele af Danske Slægtsforskeres Forum 
 Gratis opslag i Ancestry m.v. 

Du støtter 50 lokalforeninger og Slægtsforskernes Bibliotek

https://slaegt.dk/

Husk vores Tips & Tricks.
Send gerne forslag til nye tips til slaegt.dk/egedal/?bestyrelse

https://slaegt.dk/egedal/
tips/
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Bestyrelsen
Formand: Bent Thygesen formand@dis-egedal.dk

Næstformand: Karl-Johan Pluzek naestformand@dis-egedal.dk

Kasserer: Poul Wachmann kasserer@dis-egedal.dk

Sekretær: Flemming Pantmann sekretaer@dis-egedal.dk

Bestyrelsesmedlem: Birgit Rønnest bestyrmedlem@dis-egedal.dk

Suppleant: Anette Hansen

Suppleant: Gert Thaulow

Revisor: Søren Slotsaa

Revisorsuppleant: Erik Dam

Webmaster: Kirsten Andersen webmaster@dis-egedal.dk

Foreningens hjemmeside: slaegt.dk/egedal/
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