
 
 
 
 
 

 
Helsingør, 8. marts 2021. 

 

Kære slægtsforsker i Helsingør! 
 
På trods af restriktioner og forsamlingsloft er det lykkedes bestyrelsen at 
holde et møde – på den elektroniske platform Zoom, som så mange har stiftet 
bekendtskab med det seneste år. Og nu er vi klar med lidt nyt til 
medlemmerne.  
 
Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at vi ikke kan gennemføre 
generalforsamlingen og i øvrigt resten af foråret som planlagt. Vi har fastsat 
2021-generalforsamlingen til 27. september 2021 og håber meget, at der ikke 
bliver behov for at udsætte yderligere. Ligeledes har vi fastsat første 
tirsdagslæsegruppe i efteråret til 14. september.  
 
For at der dog ikke skal gå så lang tid, til vi ses, håber vi at kunne arrangere 
en udflugt i sensommeren. I får nærmere besked, når vi ved mere om 
mulighederne. 
 
Foreningen har nu et godkendt dokument vedrørende privatlivspolitik, som jo 
kan være nok så vigtigt i vores ’branche’ – vi beskæftiger os med 
personfølsomme oplysninger, portrætbilleder osv. Dokumentet kan læses på 
foreningens hjemmeside. 
 
For at holde kontakt med omverdenen rent slægtshistorisk, mens vi alle 
venter på to vaccinestik og varmere vejr, vil vi henvise til følgende:  

• DS Helsingørs fælles lukkede Facebook-gruppe, som du kan være med 
i. Her kan vi stille spørgsmål og hjælpe hinanden i vores fælles 
interesse nemlig slægtsforskning. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig 
til gruppen, kan det gøres på denne måde: Du søger på siden Slægt 
Helsingør på Facebook, ansøger om medlemskab, så får vores 
kasserer en besked fra Facebook og tjekker medlemslisten, og så gør 
han dig til medlem. 

• DS Odense holder stadig slægtsforskermøder og -foredrag online en 
gang eller to om ugen – det er hyggeligt og lærerigt. Vi anbefaler dig at 



kigge forbi. Du kan bruge dette link https://www.dsodense.dk/  - deres 
kalender er midt på forsiden: 

• Nationalmuseet har lanceret et projekt for at få flere oplysninger til 
deres billedarkiv – ’Hvor er det fra?’. Prøv dette link: 
https://samlinger.natmus.dk/hvorerdetfra 

• Også vores hovedforening Danske Slægtsforskere arrangerer online 
foredrag i foråret, se her: 
https://slaegt.membersite.dk/Membership/BuyMembership. Invitation til 
foredragene sendes direkte til den email-adresse, der står i 
medlemssystemet. Der sendes kun til medlemmer af Danske 
Slægtsforskere. 
 

 
Mange hilsner fra bestyrelsen 
 
Jan Uldal Niemann 
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