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Velkommen til nye medlemmer
Birgit Calvo, Rødovre
Grete Lykke Hansen, Borup
Ruddi Lilliendahl Würtzen, Ølstykke
Pia Rødebæk Grundt Larsen, Smørum
Edith Rogild, Smørum
Svend Aage Eeg, Ballerup
Annette Lauritzen, Taastrup
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Generalforsamlingen 27. august 2020

Vores forsinkede generalforsamling blev holdt i Smørum Kulturhus for at sikre behørig afstand 
mellem deltagerne.Læs referatet her: https://slaegt.dk/egedal/gf2020/

På grund af Covid-19 serveredes kun øl og vand i pausen, hvorefter vort medlem Jan Erik 
Karlskov Jensen fortalte om sin slægtsforskning. Se Jan Eriks materiale fra foredraget her  
https://slaegt.dk/egedal/foredrag/

Da vi har fået ny hjemmeside, ligger kun materiale fra foredrag i 2020 på hjemmesiden. Hvis 
ældre materiale ønskes, kan webmaster kontaktes.

Den 14. september holdt bestyrelsen konstituerende møde. Se den nye bestyrelse her - eller 
sidst i dette nyhedsbrev. 

Slægtsmandage i efteråret 2020

Tag PCen med og få hjælp til tydning af de gotiske bogstaver eller løsning af PC- eller 
slægtsforsknings-problemer.

På grund af Covid-19-begrænsningen af antal deltagere, er der lavet 2 hold:
hold A om formiddagen kl. 10:00 - 12:00,
hold B om eftermiddagen kl. 13:00 - 15:00.

Hvis man har tilmeldt sig hold A, må man kun komme om formiddagen, mens tilmeldte til hold B 
kun må komme om eftermiddagen.

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig et af holdene, men gerne vil deltage, bedes du kontakte en 
fra bestyrelsen. Skriv fra denne side: slaegt.dk/egedal/?bestyrelse

Vi mødes følgende mandage i Smørum Gamle Skole:

September Oktober November Hold A - Klokken Hold B - Klokken

21. 05. 19. 02. 16. 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Slægtsmandage i 2021

Følgende datoer i 2021 er planlagt til Slægtsmandage:

4. januar, 18. januar, 1. februar, 15. februar, 1. marts, 15. marts, 29. marts, 12. april, 26. april, 
10. maj, 23. august, 6. september, 20. september, 4. oktober,18. oktober, 1. november, 15. 
november.

Om det også bliver med 2 hold, vil tiden vise.
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Torsdagsmøder i efteråret 2020

På grund af Covid-19 afholdes efterårets torsdagsarrangementer i Stenløse Kulturhus, hvor det 
er muligt at holde behørig afstand.

24. september 2020
kl. 19:00 
Stenløse Kulturhus, 
Rådhustorvet 2, 
3660 Stenløse 

Om DNA fra en brugervinkel ved Michael Dupont

Er du blevet DNA-testet eller overvejer det, men har svært ved at se, 
hvad det kan bruges til? 

Foredraget viser, hvad man kan presse ud af sine DNA-resultater, og 
hvordan man fx kan fastslå et faderskab 140 år efter, at barnet blev 
født uden for ægteskab. 

Det bliver også demonstreret, hvordan en DNA-test kan være med til 
at bevise, at den anerække, man har stykket sammen ud fra 
kirkebøger og folketællinger, også er naturvidenskabelig korrekt.

29. oktober 2020
kl. 19:00 
Stenløse Kulturhus, 
Rådhustorvet 2, 
3660 Stenløse 

Husmænd og husmandsbrug gennem tiderne ved Peter 
Korsgaard

I foredraget vil Peter Korsgaard se på husmændenes vilkår fra ca. 
1600 til 1970. 

Hvor mange var der, hvor boede de, hvordan boede de? 

Hvordan var deres mobilitet? 

Hvordan var deres retslige stilling? 

Nogle væsentlige kildegrupper vil blive omtalt.

26. november 2020
kl. 19:00 
Stenløse Kulturhus, 
Rådhustorvet 2, 
3660 Stenløse 

Juleafslutning - kun for medlemmer af DS Egedal.

Bankospil, kaffe/te og kage.

Tilmelding, når bestyrelsen har udsendt mail.

Torsdagsmøder i 2021

Torsdagsmøderne i 2021 er planlagt på følgende datoer:

28. januar, 25. februar, 25. marts (generalforsamling), 29. april, 27. maj (udflugt)
26. august, 30. september, 28. oktober, 25. november (juleafslutning).

Hvor de bliver afholdt, afhænger af Covid-19-situationen.
Følg med i alle foreningens arrangementer her: slaegt.dk/egedal/?arrangementer 
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Legacy erfaringsudveksling

På grund af Covid-19 vil første møde om Legacy erfaringsudveksling tidligst blive holdt i foråret 
2021.

Nyttig information

Medlemskab af hovedforeningen Danske Slægtsforskere

Hvis du ikke allerede er medlem af vores hovedforening, har du 
nu mulighed for at blive det. 
Det skal ske senest 30. september 2020 og koster kun 60 kr. for 
2. halvår 2020, incl. nummer 3 og 4 af foreningens magasin 
Slægtsforskeren.
 
Desuden 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 bestyrelsen

https://slaegt.dk/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: 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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