
Helsingør, november 2021. 
  
Kære alle medlemmer af Danske Slægtsforskere i Helsingør, 
 
efter en sæsonstart med mange bump på vejen er der nu ENDELIG godt nyt: 
  
I tirsdags (26/10) troppede hele tre teknikere op i Seniorcentret klokken 08.30. De sagde: 
’Det her SKAL bare virke!’ – og så blev der stresstestet. Alle computere, telefoner og tablets 
blev koblet på nettet … og det virker! Vi var ca. 15 tirsdag formiddag, og det hele virkede 
perfekt hele tiden. 
  
Så vi kan regne med, at herefter vil alt være vel, så alle kan være ’på’ og arbejde på vores 
tirsdagsmøder – og vi håber, at I, som endnu ikke har været med ’efter Corona’, nu vil 
komme frisk og fro og være med i det fællesskab, vi har i vores forening. 
  
Vores oktober-foredrag afholdt vi i Kulturhus Syd, og det var en vældig god aften med Lisa 
Elsbøll og indholdet af Oldemors Klædeskab. Årets sidste foredrag mandag 22. november 
med Michael Dupont afvikler vi også der. Det handler om DNA, et populært emne, som nok 
interesserer mange – måske også nogle af jeres naboer/venner? Gæster er velkomne. 
  

HUSK tilmelding til tirsdagsmøderne og til foredraget til 
kassereren kasserer@dis-helsingor.dk. Efter Corona er vi, som de fleste 
foreninger, tvunget til at kræve tilmelding til arrangementerne for at sikre 
en god afvikling. Det er altså ikke for at genere jer, og vi håber, at I resten 
af året (som denne ordning foreløbig gælder) vil tilmelde jer. Tak! 

  
Husk også slægtsforskercafeen på Espergærde Bibliotek – onsdag den 3. november og 
onsdag 1. december kl. 10-12. Tilmelding til slægtsforskercafeen sker på bj@dis-
helsingor.dk. Hvis nogen af jer har lyst til at hjælpe Bent i onsdagscafeen, er I velkomne til 
at kontakte Bent, tlf. 20 96 36 96 eller mail bj@dis-helsingor.dk 
  
Opdaterede informationer kan du altid finde på hjemmesiden https://slaegt.dk/helsingor/ 
  
Mange hilsner fra Bestyrelsen 
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