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     Amager SlægtsForskere 

 

   
 

 

 

Program 1. halvår 2023 

Foredrag er gratis for medlemmer. Gæster kan deltage for 50,00 kr. pr. person.  

Vi udsender besked til medlemmerne, hvis der bliver ændringer i programmet. 

 

Studiegruppe: Kom godt videre, gotisk læsning mm.  

Tid og sted:  

Hver onsdag 4/1 – 26/4 2023 (undtagen 5/4) kl. 13:30 – 15,  

Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 1, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.  

Følgende dage dog i møderum 2: 15/2, 15/3 og 19/4. 

Tag gerne computer med. 

I studiegruppen hjælper vi hinanden med slægtsspørgsmål og træner læsning af gotisk hånd-

skrift. Har du en tekst, du har svært ved at tyde, så tag den med. Så prøver vi i fællesskab. 

Kontakt Marianne R. Rasmussen på m.raahauge@gmail.com, hvis du vil høre nærmere. 

 

 

Mandag d. 9. januar 2023: Foredrag 

Tid og sted: Kl. 19:00, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 2+3, Kamillevej 10, 

2770 Kastrup. 

Historiker og foredragsholder Henning Frandsen:  

Min farmor og de andre faldne kvinder 

Igennem flere århundreder fik mange fattige tjenestepiger såkaldt uægte børn. Mange kvin-

der fik hårde fængselsstraffe, andre dødsstraffe, hvis de dræbte deres barn eller det blot døde.  

Foredragsholderens farmor fik også et ”uægte” barn, som hun overlod til sine forældre i 

Vendsyssel, mens hun selv tog til Aarhus, hvor hun mødte ”farfar”, som hun fik fem børn 

sammen med. Men på intet tidspunkt fortalte hun mand og børn om sin datter i Vendsyssel. 

Det kom først for en dag, da hun døde.  

Historien om den enlige mor fortælles gennem en række kvindeskæbner fra 1700-tallet og op 

til midten af 1950’erne.  

 

 

Lørdag d. 28. januar 2023: Kom godt i gang med slægtsforskning 

Tid og sted: Kl. 14-16, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 1, Kamillevej 10, 2770 

Kastrup.  

Ved dette arrangement vil erfarne slægtsforskere hjælpe nye i gang, primært med brug af kir-

kebøger og folketællinger. Vi vil bl.a. anvende hæftet ”Ny i slægtsforskning?” fra Danske 

Slægtsforskere.  

Arrangementet kan gentages (evt. på andre tidspunkter), hvis der viser sig interesse for det. 
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Mandag d. 6. februar 2023: Foredrag  

Tid og sted: Kl. 19:00, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 2+3, Kamillevej 10, 

2770 Kastrup. 

Kommunikationskonsulent Erik Kann: Skattebetaling gennem tiderne 

I mange hundrede år har det offentliges udgifter i hovedsagen været finansieret gennem ind-

byggernes skattebetalinger. Tidligt lagdes administrationen af skattebetalinger i faste ram-

mer, og derved skabtes et enormt, og for slægtsforskere særdeles vigtigt kildemateriale.  

Materialet tæller bl.a. mandtaller, bilag og revisionsprotokoller. Der er ikke den ting, der 

ikke findes oplysninger om: Fattig- og skoleskatter, jordskatter, købstædernes og godsernes 

skatteopkrævninger mm. Foredraget giver dig en oversigt over kildematerialet og gennem 

praktiske eksempler anvisninger på, hvorledes du eksempelvis kan få svar på spørgsmål som: 

Hvor meget betalte min oldefar i skat, kom han aldrig ”bagud” med betalingerne etc. Og en-

delig anviser foredraget, hvordan du kan udnytte det store skattekildemateriale i din jagt på 

aner. Hovedvægten på perioden ca. 1660-1930. 

 

 

Mandag d. 6. marts 2023: Generalforsamling - Medlemsmøde 

Tid og sted: Kl. 19:00, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 2+3, Kamillevej 10, 

2770 Kastrup. 

Husk at forslag fra medlemmerne skal være sekretæren i hænde senest to uger før general-

forsamlingen. Der kommer separat indkaldelse til alle medlemmer.  

Efter generalforsamlingen: Medlemmerne fortæller. 

Alle opfordres til at melde ind med indlæg af 5-15 minutters varighed om spændende eller ud-

fordrende opdagelser i deres slægtsforskning. 

 

 

Mandag d. 3. april 2023: Medlemsmøde 

Tid og sted: Kl. 19:00, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 2+3, Kamillevej 10, 

2770 Kastrup. 

Hjælp til nye medlemmer, samt udveksling af inspiration og erfaring. Tag din computer med, 

hvis du kan. 

 

 

Lørdag d. 22. april 2023: Forårstur til Kjøge Mini-By 

Tid og sted: Kl. 10.30, Strandpromenaden 26, 4600 Køge 

Husene er tro kopier af de huse, der lå i Køge By i årene omkring 1865, men bygget i størrel-

sesforholdet 1:10 af entusiastiske frivillige pensionister. Mange af Mini-Byens huse kan stadig 

ses og genkendes, hvis man går en tur i Køge By. 

Vi får en guidet rundtur i byen og de arbejdende værksteder.  

Efter rundvisningen er der frokost i caféen. 

Egenbetaling 100 kr. for entre, rundvisning og frokost (2 stk. luksussmørrebrød + drikkeva-

re). 

Der udsendes særskilt meddelelse om tilmelding og samkørsel. 
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Mandag d. 8. maj 2023: Foredrag  

Tid og sted: Kl. 19:00, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 2+3, Kamillevej 10, 

2770 Kastrup. 

Svend-Erik Christiansen: Faderskab og skilsmisse  

Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født udenfor ægteskab og ægteskaber endt i 

skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte 

barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. I anden del af foredraget ses på muligheden 

for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse. Stikord til foredraget er adoption, alimen-

tationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.  

 

 

Mandag d. 12. juni 2023: Medlemsmøde 

Tid og sted: Kl. 19:00, Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 2+3, Kamillevej 10, 

2770 Kastrup. 

Udveksling af inspiration og erfaring, fx omkring forårets foredragsemner. 

Tag computer med, hvis du kan. 

 

 

 

Kontakt: 

Foreningen kan kontaktes på: amagerslaegt@gmail.com  

Amager SlægtsForskere kan også findes på Facebook under vores navn. 

Se mere om foredragene på https://slaegt.dk/amager/?arrangementer 

 

Bestyrelse: 

Hans Jørgen Rasmussen, formand, tlf: 4030 4273, E-mail: h.j@rasmussen.mail.dk 

Hanne Præst Pedersen, næstformand, tlf: 2339 5833 E-mail: happ1606@gmail.com 

Grete Modin Grundtvig, kasserer, tlf: 2844 7470, E-mail: gretegrundtvig@gmail.com  

Marianne R. Rasmussen, sekretær tlf: 6177 6833, E-mail: m.raahauge@gmail.com 

Svend Schäfer, bestyrelsesmedlem 

Ida Rankilde, suppleant 

Helle Agerskov, suppleant 
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