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Kære medlem af Danske Slægtsforskere Egedal.

Så er vi godt i gang med slægtsforskning igen. Det første foredrag er afholdt og vi er 
godt i gang med slægtsmandage. Bestyrelsen besluttede på et møde før 
generalforsamlingen, at der kun skal være et tidspunkt om mandagen, da der ikke 
længere er restriktioner om, hvor mange man må samles. Dette giver også større 
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mulighed for erfaringsudveksling.

På generalforsamlingen, der blev afholdt den 31. marts 2022 blev Poul Wachmann og 
Flemming Pantmann genvalgt til bestyrelsen og Edith Rogild blev nyvalgt som 
suppleant.
Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til Anette Hansen for det store arbejde hun har udført
i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Bent

:

Slægtsmandage forår 2022, Smørum Gamle Skole

April Maj Klokken

11. 25. 9. 13:00 - 15:00

Torsdagsmøder i foråret 2022

Generalforsamling

Torsdag den 31. marts 2022
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Forsvundne Arvinger

Foredrag torsdag den 7. april 2022

Egedal Rådhus, Rådhussalen

Arkivar ved Rigsarkivet, Adam Jon Kronegh, 
kendt fra TV, Fortalte om sit arbejde med DR-
udsendelsen, Forsvundne arvinger, og om 
hvordan han finder ukendte arvinger samt andre
spændende historier, som han er stødt på 
igennem sit arbejde. Tv-serien viser bl.a., hvad 
der sker, når en bobestyrer beder Rigsarkivet 
om hjælp til at finde arvinger til en afdød 
person. Hvert program viser opklaringen af en 
konkret sag, og samtidigt kan seerne få et 
indblik i interessante dele af Danmarks historie, 
historier om høj og lav, hverdagsliv mm.
Arrangementet var et samarbejde mellem 
kommunens tre historiske foreninger, Danske 
Slægtsforskere Egedal og Egedal Arkiver og 
Museum.

25 års jubilæum. Udsat til 2. september 2022

Aner i krig

28. april 2022 kl. 19.00 - 22.00

Smørum Gamle Skole , Smørum Bygade 35 , 2765 
Smørum (vis på kort)
ved Per Hundevad Andersen

De fleste har aner eller familie, der har deltaget i 
nogle af de krige, Danmark har været indblandet i 
igennem tiden.

Det er altid spændende at dykke ned i historierne 
om, hvordan, hvornår og hvor disse aner har været 
involveret i krigshandlingerne.

Lørdag den 21. maj 2022
kl. 10.00 - 16.00
Sommerudflugt til Andelsbyen Nyvang

Årets arrangement ud af huset går i år til 
Andelsbyen Nyvang. Der køres i egne biler. 
Mail om tilmelding m.v. udsendes, når 
tidspunktet nærmer sig.

Foreningen har bestilt en guide, som vil vise os 
rundt og fortælle om området

Der vil blive en egenbetaling på kr. 100,-

Bygningen er en kopi af Trønninge Brugs, som 
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fungerede i perioden 1889 til 1979. Den er altså
en af de første af sin slags på Sjælland. Der er 
forretning i den ene del af bygningen og 
brugsuddelerens bolig i den anden. 
Indretningen er, som den kunne have set ud i 
1940’erne. Inventaret i forretningen er samlet 
fra forskellige nedlagte forretninger. Fx er 
disken fra Gevninge, kaffemøllen fra 
Dalby/Gørlev og kasseapparatet fra Søndersted
købmandsforretninger. I brugsuddelerens 
lejlighed er en landtelefoncentral.

25 års jubilæum.

Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening blev stiftet den 23. april 1997. Siden er navnet 
ændret til Danske Slægtsforskere Egedal. Bestyrelsen har besluttet at markere begivenheden 
ved en reception. Receptionen vil blive afholdt den 2. september. Der bliver udsendt en særlig 
indbydelse til receptionen.

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.

Nyheder fra
Slægtsforskernes Bibliotek

https://slaegtsbibliotek.dk/om/
nyheder.html#Seneste-nyhed

NY FUNKTION: SØG EFTER LOKALITET
Slægtsforskernes Bibliotek har mere end 
16.000 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.
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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.

Arrangementer

Rigsarkivet afholder mange arrangementer i 
løbet af året. Arrangementerne annonceres 
løbende og tilmelding foregår som oftest 
online. Få overblikket her. Find 
arrangementerne her:

Arrangementer - Rigsarkivet

Brug arkivet

På disse sider finder du alt om brugen af 

Rigsarkivets samlinger, uanset om du er 

slægtsforsker, skal finde kvantitative 

forskningsdata, du mangler dit eksamensbevis,

eller du gerne vil være frivillig. Det er også her,

du finder et overblik over læsesale og 

arrangementer.

.

Brug arkivet - Rigsarkivet

Hvis du har brug for vejledning, er hjælpen at 
finde under menupunktet Hjælp og 
vejledning

Samfundets lærerige videoer:

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

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

Danske Slægtsforskere - indeks (slaegt.dk)

Medlemskab af hovedforeningen Danske 
Slægtsforskere

https://slaegt.dk/
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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

Nyt på Arkivalieronline

Rigsarkivet ændrer visuelt udtryk - 
Rigsarkivet

Danmark er genåbnet og arbejdet med at 

lægge kilder online, kører derudaf både hos 

frivillige fotogrupper og i Rigsarkivets egen 

digitalisering.

Hver måned kommer der masser af nyt 

materiale på Arkivalieronline, så du kan dykke

ned i historien hjemme fra din computer. I 

oversigterne nederst kan du se, de arkivalier 

der er kommet på de sidste par måneder.

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

https://slaegt.d  k/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: Edith Rogild

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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