
Møde mellem Slægtsforskning Koldinghus og Kongeaaen

Mandag, den 22. november 2021 på Knudepunktet, Vejen

Klokken 19.00 - 

Temaer: 

Præsentation af de to foreninger:

Vejen: Dækker et stort geografisk område. 30 – 40 personer til arrangementer
i Vejen. Godt 100 medlemmer. 

Kolding: ca. 115 medlemmer. Pænt fremmøde også under corona. Cafeaftener 
er flyttet til formiddage med godt fremmøde (14 fremmødte). Overvejer at 
flytte til eftermiddage. Har medlemsblad i papirversion - 3 årlige udgivelser.  
Kræver tid. Gennemførte alle foredrag online under coronanedlukning.

Hinandens foredrag/slægtsforskerdag. 

Se nedenfor.

Hvordan hjælper vi hinanden bedst?

Vore foredrag er åbne for begge foreningers medlemmer.

Udflugter kan arrangeres som fællesture. Vejen foretrækker weekend. Kolding 
foretrækker hverdage. Det kan supplere godt. 

Ide/mulighed: Fællestur til fx Rigsarkivet i København. Forudbestilling i Daisy.

Vi forsøger at gøre mere for at formidle ud til vore medlemmer, at det er gratis
at komme til hinandens foredrag.

Sæsonprogram 

Skal vi koordinere, så vi ikke udbyder de samme foredrag i samme år?

Kolding: Har på nuværende tidspunkt været ude med mulighed for en 
afstemning.

Vejen: Starter med at lave en arrangementskalender vi så fylder ud med 
foredrag. Inddrager medlemmer i ønsker.

Unge slægtsforskere/begyndere:
Kolding efterlyser ideer til modtagelse af nye: Vejen tilbyder en 
slægtsforskerdag en hele lørdag. 

Mette anbefaler hendes podcast til nye medlemmer.



Cafeen kan også henvende sig til nye.

Skal vi lave et fælles tilbud Koldinghus – Vejen. Skal vel bare afprøves. 

Generation 30 – 40:

Facebook bygrupper: Hvad er slægtsforskning, Hvordan kommer du i gang. 

Stile et par møder fx lørdag/søndage direkte til dem. Argument. Kom i gang så
længe du har dine bedste/oldeforældre endnu til at spørge. Højskoler  kan 
være godt at få fat på.

Coronahåndtering

Kolding: Har gennemført alle planlagte foredrag via onlineforedrag.

Vejen: Har aflyst/udsat 2 foredrag. Udarbejder liste over fremmødte til 
Knudepunktet. 

Snak om brug/krav om coronapas. Kan få flere til at møde frem. 

Erfaringsudveksling:

Fremstilling af slægtsbøger. Kolding har købt en scanner. 

Klubblad og udbyttet heraf. 

Koldinghus udgiver 3 medlemsblade årligt. Oplever stor interesse hos 
medlemmerne. 

Evt. 

Aftalt at vi mødes igen om em et år – i november. 


