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 Slægtsmandage i 2021
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 25 års Jubilæum
 ”Aner i krig”
 Legacy erfaringsudveksling
 Nyttig information
 Medlemskab af Danske Slægtsforskere
 Bestyrelsen
 Foreningens hjemmeside

Velkommen til nye medlemmer

Der er ingen nye medlemmer siden sidste nyhedsbrev.

Kære medlem af Danske Slægtsforskere Egedal.

Så er vi i gang. Dejlig at ser jer igen. Vi har allerede holdt et par slægtsmandage, og er 
klar igen på mandag den 20. september 2021

Vi fastholder indtil 31.12 2021 at holde 2 tider på slægsmandage (se under møder). 
Foreløbig er det de tider, som I tidligere har bestemt. Er der nogle af jer, der ønsker at 
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skifte tid, eller ikke har besluttet hvornår I vil komme, så giv bestyrelsen besked herom.

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 26. august 2021. I vil kunne læse referat af 
generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Samme aften havde vi foredrag af 
Peter Korsgaard om husmændenes vilkår fra ca. 1600 til 1970. Generalforsamlingen blev 
afholdt i Smørum Gamle skole.

God arbejdslyst med jeres slægtsforskning

Bent

Slægtsmandage:

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

Vi fastholder de tider, i har ønsket, men hvis i vil ændre tidspunktet eller ikke har meldt ud, 
hvornår i ønsker at komme, så kontakt en fra bestyrelsen. Skriv fra denne side: 
slaegt.dk/egedal/?bestyrelse

Vi mødes følgende mandage i Smørum Gamle Skole:

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

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret vurdere om vi vil fastholde 2 tider også i foråret 2022.

Nyhedsbrev nr. 2021-05 14. september 2021/BTT Side 2 af 7

https://slaegt.dk/egedal/?bestyrelse


Torsdagsmøder i Efteråret 2021

Foredrag:

Alle tiders værste plage - Pestens
lange linjer.

30. september 2021 kl. 19.00 - 
22.00

v/ Michael Dupont

Pest eller kolera?

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.

Foredrag:

Udvandrerne (hovedsageligt til 
USA) - hvem var de, og hvor blev 
de af?

28. oktober 2021 kl. 19.00 - 22.00
v/ Hans Peter Poulsen

Juleafslutning:

25. november 2021
Smørum Gamle Skole

Hyggeligt samvær med bankospil fine gevinster samt øl, 
vand, kaffe/te og kage.
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25 års jubilæum.

Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening blev stiftet den 23. april 1997. Siden er navnet 
ændret til Danske slægtsforskere Egedal. Bestyrelsen har på sidste møde talt om, hvordan vi 
kan markere begivenheden. Hvis nogle af jer har forslag til, hvordan vi kan fejre jubilæet, så 
skriv til et af bestyrelsesmedlemmerne.

”Aner i krig”

Danske Slægtsforskere har et tilbud på bogen ”Aner i krig” til 
lokalforeningen 

Bogen ”Aner i krig – Kilder fra Napoleonskrigene til 2. Verdenskrig” er nu udgivet og tilbydes portofrit og 
med 10% rabat til jeres forening ved køb af min. 10 stk. 

Mange familier kan mønstre en eller flere personer, der gennem historien har været involveret i de krige, 
som danskere mere eller mindre frivilligt er blevet kastet ud i. Men hvordan finder man oplysninger om 
disse personer? 

Denne bog er en kildesamling, der spænder fra Napoleonskrigene i starten af 1800-tallet og frem til 
Danmarks besættelse fra 1940 til 1945. Med mere end 200 konkrete kilder, er det den mest omfattende 
samling, der findes om dette emne. Og den er et uundværligt værktøj, hvis man vil finde detaljer om 
anernes involvering i konflikterne.

Bogen er på 209 sider, indbunden, illustreret og koster normalt kr. 188. Herfra trækkes 10% når der 
bestilles samlet mindst 10 stk. med samlet levering til en person i lokalforeningen. Forfattet af: Rasmus 
Wichmann, Martin Bo Nørregård og Per Hundevad Andersen.

Læs mere i den udsendte mail.
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Legacy erfaringsudveksling

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til hvornår vi genoptager erfaringsudvekslingen
med hensyn til legacy programmet. Nærmere herom senere.

Vi har tidligere afholdt Legacy kursus fordelt på 2 halve dage.
Opfølgning har været på en søndag.

Nyttig information.

Kom gerne med jeres ideer.

NY FUNKTION: SØG EFTER LOKALITET
Slægtsforskernes Bibliotek har mere end 5.000
bøger om lokalhistorie i Danmark. Vi har nu 
gjort det nemt at søge efter en bestemt 
lokalitet, hvad enten det er en landsby, sogn, 
stednavn, købstad eller andet. Funktionen 
giver en liste over titler om det lokalitetsnavn, 
man indtaster, både online bøger og ikke-
online.

Funktionen er på bibliotekets side 
her: https://slaegtsbibliotek.dk/samlinger/. Se i 
højre kolonne under ”Find bøger om en 
lokalitet”. Så kan du også tjekke nogle af de 
andre nye samlinger, såsom bøger om 
dødsfald i Danmark, afskrevne kirkebøger og 
ekstraordinære folketællinger.
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Arrangemente
r

Rigsarkivet afholder mange arrange- menter i 

løbet af året. Arrangementerne annonceres 

løbende og tilmelding foregår som oftest online. 

Få overblikket her. Find arrangementerne her:

Arrangementer - Rigsarkivet

Nyt på Arkivalieronline i juli og august

Denne sommer er der kommet meget nyt på AO.

Også fra de frivillige fotogrupper, som er kommet

godt i gang igen efter en lang nedlukning. Få 

overblikket over alle de nye materialer, der er 

kommet på Arkivalieronline i juli og august. God 

læselyst!

Arkivalieronline er blevet opdateret med en 

masse nyt materiale fra mange egne af landet og

fra flere århundreder. Tag et kig i oversigterne, 

der gemmer på stakkevis af gode historier og 

kilder.

Nyt på Arkivalieronline i juli og august - 

Rigsarkivet

https://genealogi.dk/index.php/
video.html
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Samfundets lærerige videoer:

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

Danske Slægtsforskere - indeks 
(slaegt.dk)

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/

På bestyrelsens møde den 9 september konstituerede bestyrelsen sig som følger:

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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