
 
Nyhedsbrev fra Slægtsforskerne i Helsingør 
 
Selvom de fleste nyheder fra vores forening og Danske Slægtsforskeres landsforening 
meget hurtigt er fremme på de respektive hjemmesider, vil vi fra bestyrelsen alligevel 
udsende et nyhedsbrev nu, hvor referatet fra vores generalforsamling ligger klar på 
hjemmesiden og vi har holdt det første møde med den nye bestyrelse. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således på dette møde: 
Jan U. Niemann, formand 
Gert Garbos Jensen, næstformand 
Hanne Hoff-Jessen, sekretær 
Finn Christiansen (Fnuggi), kasserer 
Inge Brønserud, webmaster 
Kirsten Holkov, bestyrelsesmedlem og 
Merete Larsen, bestyrelsesmedlem, da Gerner Johannessen umiddelbart inden mødet 
meddelte sin aftrædelse som bestyrelsesmedlem. 
Bent Jeppesen, revisor og 
Hanne Andersen, revisorsuppleant 
 
Dette betyder, at vi til næste generalforsamling skal (udover de ordinære valg) vælge 2 
suppleanter, og at bestyrelsen pt. fungerer uden suppleanter 
 
Møder i en Coronatid 
 
På mødet blev vi enige om, at den nuværende ’samværsform’ forsætter til foråret også. 
Dvs. med foredrag afholdt som aftenmøde (mandage) og formiddagsmøde (tirsdage):  
 
19/10 (aften) Per Andersen: ’Skriv din historie’ 
 
3/11 (formiddag) Tommy P. Christensen: ’Om tidsbestemmelse af portrætter m.m.’ 
 
16/11 (aften). Morten Tinning: ’Danske soldater i canadisk tjeneste 1914-1918’ 
 
18/1-2021 (aften) Lisa Elsbøll: ’Hvad gemte sig i Oldemors klædeskab?’ 
 
2/2-2021 (formiddag) Program endnu ikke fastlagt 
 
15/2-2021 (aften) Michael Dupont: ’DNA’ 
 
2/3-2021 (formiddag) Program endnu ikke fastlagt 
 
15/3-2021 (aften) Generalforsamling og derefter Tom Sinding: ’Kong Peder’ 
 
Så snart de sidste aftaler er på plads med foredragsholderne, annonceres titel og indhold 
samt foredragsholder på hjemmesiden. Indtil videre ser det ud til, at vi kan forsætte i 
Kulturhus Syd, men skulle mødestedet blive ændret, bliver det meddelt så hurtigt det er 
muligt. 
 
Introduktion i Slægtsforskning 
 
Foreningen gennemfører i november et nyt kursus i Slægtsforskning i samarbejde med 
LOF. Bent Jeppesen er underviser, og man mødes onsdagene 11. november, 18. 
november og 25. november fra kl. 9.30 til 12 på Espergærde Bibliotek. Kurset er for 
nybegyndere, hvor deltagerne skal lære, hvordan man finder rundt i kirkebøgerne, 
folketællingerne, lægdsrullerne og alle de andre arkivalier, som vi alle har adgang til. 



Du bedes medbringe din egen bærbare PC'er. Kurset koster 250 kr. 

Du tilmelder dig på adressen 

https://lofkurser.dk/kurser/it-viden-og-redskaber/slaegtsforskning-og-gotisk-
skrift/slaegtsforskning-intro/id/13723#schedule 
 
 På opdagelse på nettet 
 
I disse tider med meget hjemmetid og begrænset social kontakt – vi skal huske ’vores 
bobler’ – kan vi kun opfordre jer til, at gå på opdagelse i både kendte og nye hjemmesider. 
Hvor mange af jer ved f.eks. at der på Danske Slægtsforskere hjemmeside findes en hel 
serie podcast (P1-lignende udsendelser, man kan lytte til når man vil/har tid) om 
slægtshistoriske emner? Disse kan findes under https://slaegt.dk/nyheder/lyt-til-
slaegtsforskning/ 
 
Og efter foredraget den 6/10 om DAISY tror vi nok, at der var flere, der fik øjnene op for 
alle de vejledninger, der ligger på https://www.sa.dk/da/ . 
 
Nu hvor vi ikke kan hjælpe hinanden fysisk må vi ud på nettet og der er nok at steder, som 
indeholder en eller anden ’form for guld’ ofte steder man ikke umiddelbart forbinder med 
slægtsforskning. F.eks. er vi flere, der finder spændende fotografier og andre 
personoplysninger på https://arkiv.dk/ , desuden er flere museers billedarkiver mere eller 
mindre tilgængelige på nettet f.eks. Museet for Søfart https://mfs.dk/ms-
videnscenter/billedarkiv/ , Danmarks Jernbane-
museum http://jernbanekilder.dk/login/welcome.jspx og via Nationalmuseets 
hjemmeside http://modstand.natmus.dk/ kan man finde oplysninger om modstandsfolk. 
 
Så nu, hvor de lange afteners tid er begyndt, kan der kun opfordres til at gå på 
elektroniske opdagelsesrejser, og skulle I ’falde over’ noget, som  I finder interessant og 
spændende for os andre, må I ikke tøve med at fortælle det. For selvom der findes gode 
linksamlinger på flere ’kendte’ hjemmesider, kan der nemt være spændende sider andre 
steder, hvor hovedemnet måske intet har med slægtsforskning at skaffe. Om ikke andet er 
jeres formand altid nysgerrig i den retning, og han vil meget gerne forsøge på at lave en 
opsamling på ’nye’ interessante hjemmesider som et emne i fremtidige nyhedsbreve. 
Pas på jer selv derude og vær velkomne til vores foredrag, hvor vi med god ’corona-politik’ 
praktiseret stadigvæk har plads til flere – husk tilmelding på kasserer@dis-helsingor.dk. 
 
Venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 
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