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Nyhedsbrev nr. 33, Hillerød, den 16.01.2023   

 

Dette nyhedsbrev er orientering om aktiviteter i første ½-år 2023. Håber I vil 

sætte x-i-kalenderen – Vedr. foredrag  sendes yderligere informationer og 

tilmeldingsfrister senere.  

 

Onsdag, 25.01.2023, kl. 19,00-21,00: ”Members evening.  

Dette er noget nyt. Vi har mange medlemmer, som har forskellige meget 

spændende interesser indenfor slægtsforskning. Tre af dem har sagt ja til at 

indvie os andre i deres interesser. Derfor vil Finn Tangaa fortælle om sin store 

interesse og indsats for at finde oplysninger om møller på Fyn, hvor hans navn 

bl.a. stammer fra. Per Christiansen vil vise og fortælle om sin passion og 

indsamling af gamle glasbilleder – herunder skægmode igennem tiden. Sidst 

vil Malcolm Theakston fortælle om sin slægtsforskning i England, der kan 

oplyse og berige os andre om vilkår for slægtsforskning i dette land. Se 

hjemmeside Per Christiansen: minsamling.dk og Finn Tangaa: tangaa.dk” 

Tilmelding senest 20.01.2023, send mail til: formand@dshil.dk  

 

Søndag 29.01.2023, kl. 10-13: Åbent hus, Hjælp- Tips og Tricks for 

slægtsforskere 

Den første time er tematime, hvor Joan Eriksen vil orientere om DNA. 

 

Er du interesseret i slægtsforskning ? eller er du kørt fast i anerne? eller har du 
spørgsmål om din slægt ? 

Vi er en gruppe erfarne slægtsforskere fra Danske Slægtsforskere med en bred 
viden, der dels hjælper hinanden - og dels gerne vil hjælpe andre med 

slægtsforskning. Om du er helt uerfaren, lidt øvet eller garvet slægtsforsker 
- er du velkommen - også selvom du ikke er medlem af Danske Slægtsforskere 

Hillerød, Alle er velkomne, ingen tilmelding, du kommer bare. 

Vi udveksler bl.a. erfaringer, spørgsmål og giver læring indenfor bl.a. 
MyHeritage, Legacy, Ancestry, hjælpeværktøjer - IT og DNA. Husk at 

medbringe egen PCér. 

Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c, hoveddør og sidedør, 3400 

Hillerød. handicapvenlig adgang. 

 



Søndag 05.03.2023, kl. 10-13: Åbent hus, Hjælp- Tips og Tricks for 

slægtsforskere 

Se ovenfor med indhold – dog er Den første time tematime, hvor Bendette 

Hydeskov vil orientere om Legacy. 

 

Torsdag, den 09.03.2023, kl. 18,00 – kl. 21,00: Generalforsamling og 

fortællinger. 

Årlig Generalforsamling afholdes fra kl. 18 – kl. 19. Indkaldelse med bilag 

sendes til alle medlemmer.  

Herefter vil Flemming Svane vil fortælle om sin barndom på Amalienborg. Jens 

Rasmus Jensen fortæller, om hvordan han skriver slægtsbog. Som altid gælder 

det, at medlemmer af vores forening har gratis adgang. Gæster skal betale kr. 

75,00 for at deltage. Som altid gælder det også, at arrangementerne afholdes i 

Kedelhuset, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød. Som altid gælder det stadigvæk, at 

der kan købes kaffe-the og lidt kage. 

 

Søndag, den 26.03.2023, kl. 10-13: Åbent hus, hjælp tips og tricks 

Se ovenfor med indhold – dog er Den første time tematime, hvor Joan Eriksen 

orienterer om DNA. 

 

Søndag, den 30.04.2023, kl. 10-13: Åbent hus, hjælp tips og tricks 

Se ovenfor med indhold – dog er Den første time tematime, hvor Bendette 

Hydeskov orienterer om Legacy 

 

Tirsdag, den 09.05.2023, kl. 19-21: I skole – på godt og ondt” v/Erik 

Kann 

Forordningerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden til et af de allermest 

dominerende forvaltningsområder både i landsogne og købstæder, og 

mængden af arkivalier om det danske skolevæsen er som følge deraf særdeles 

omfattende. 

Foredraget ser først og fremmest på de mange muligheder, slægtsforskeren 

har for at finde oplysninger om anernes skolegang: Hvor meget forsømte de, 

hvilke fag havde de, hvordan foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var 

der globus, vægkort og gymnastiksal etc.  

Men foredraget vil også se skolen og dens funktioner i en lidt bredere 

samfundsmæssig sammenhæng: Hvorfor byggede skoleforordningen fra 1814 

næsten udelukkende på gejstlig styring og kontrol, og hvorledes var 

udviklingen i løbet af 1800-tallet. 

 

Søndag, den 04.06.2023, kl. 10-13: Åbent hus, Hjælp tips og tricks 

Se ovenfor med indhold – dog er Den første time tematime, hvor Joan Eriksen 

orienterer om DNA 

 

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. 

 

Venlige hilsner - Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn  

Bestyrelsen v/formand Birgit Vinholt Hansen: formand@dshil.dk  


