
     Amager SlægtsForskere 

 

   
 

 

 

Program 1. halvår 2022 

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: Gotisk læsning mm.  

Tid og sted: Hver onsdag 5/1 – 27/4 (undtagen 23/2, 23/3 og 13/4) kl. 13:30 – 15,  

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

26/1 og 6/4 holdes det dog i møderum 2 og 20/4 i møderum 3. 

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

 

 

Mandag d. 3. januar 2022: 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, fx omkring kilderne 

omtalt i novembers foredrag om retsbetjente. Tag din computer med, hvis du kan. 

 

 

Mandag d. 7. februar 2022: Foredrag  

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

2770 Kastrup. 

Arkivar Michael Dupont: Slægtsforskeren og godsarkiverne 

Langt op i det 20. århundrede var Danmark et landbrugssamfund. De fleste danskere har 

derfor forfædre, der boede på landet og i mange tilfælde var fæstere under et af rigets mange 

godser. Godserne var en vigtig magtfaktor, og er man af bondeslægt, er godsarkiverne et godt 

sted at lede. I foredraget ser Michael nærmere på, hvad man kan finde om sine forfædre i 

godsernes skifteprotokoller, fæsteprotokoller og lægdsruller. Men der kan findes meget mere 

i godsarkiverne. 

 

 

Mandag d. 14. marts 2022: 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 

generalforsamlingen. 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 

udfordrende opdagelser i deres slægtsforskning. 

 

mailto:m.raahauge@gmail.com


 

Mandag d. 4. april 2022: Medlemsmøde og ”åbent hus” 

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

2770 Kastrup. 

Vi forsøger at rekruttere nye medlemmer ved at invitere til information og hjælp til at komme 

i gang med slægtsforskning. 

  

 

Mandag d. 2. maj 2022: Foredrag  

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

2770 Kastrup. 

Slægtsforsker Hans Peter Poulsen: Møller og møllere i Danmark 

Møller er imponerende bygningsværker, og deres historie fascinerer os, ligesom historien om 

møllerslægterne, og deres særstilling i landbo-samfundet.  

Udvalgte møller og møllere bliver præsenteret.  

 

 

Lørdag d. 21. maj 2022: Forårstur til Frilandsmuseet  

Tid og sted: Kl. 10.00, Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 2800 Lyngby 

Hans Peter Poulsen viser rundt i flere møller. 

Foreningen betaler entreen. Efter rundvisningen vil der være mulighed for frokost i caféen. 

Der udsendes særskilt meddelelse om tilmelding og samkørsel. 

 

 

Mandag d. 13. juni 2022: Medlemsmøde 

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

2770 Kastrup. 

 

 

 

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 

Jens Enevoldsen, næstformand, tlf: 4143 8404, E-mail: e-j.enevoldsen@get2net.dk  

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 

Hanne Præst Pedersen, bestyrelsesmedlem 

Svend Schäfer, suppleant 

Ellen Enevoldsen, suppleant 
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