
 
 

Nyhedsbrev nr. 2/2022 
11. februar 2022 
 
Kære alle medlemmer af DS Helsingør! 
 
Vi er tilbage! 
Og nu uden TILMELDING 

  
Efter myndighedernes lempelser af restriktionerne sidst i januar startede vi 
med tirsdagsmøde 1. februar. Det blev vældig hyggeligt og udbytterigt for alle, 
der var stor hjælp og erfaringsdeling – netop det, som vi anser for meget vigtigt 
på tirsdagsmøderne. 
  
Der er altså ingen grund til ikke at komme … vi kan arrangere bordene, så man 
faktisk har ’eget bord’, og er man mest tryg ved at bære mundbind/visir, så gør 
man det. Håndsprit forefindes selvfølgelig stadig i Seniorcentret … vi skal 
huske de gode vaner, vi har lært de seneste to år. 
  
Desværre måtte Slægtsforskercafeen i Espergærde 2, februar aflyses på 
grund af sygdom, men der er mulighed igen 2. marts. 
  
Vi har næste tirsdagsmøde 15. februar, og vi håber, at mange af jer vil tage fat 
igen på vores dejlige og spændende fælles hobby. Denne tirsdag vil Bent 
Jeppesen fortælle om, hvordan man bruger gamle vejvisere og telefonbøger i 
slægtsforskningen - specielt Kraks vejviser i København, når man skal finde 
anernes adresse i Københavnsområdet, og når man skal finde gadenavnet i 
Folketællingerne. 
  
Fremover vil vi bestræbe os på at have et kort, fagligt indlæg på hvert 
tirsdagsmøde … så sidder du med et problem, eller sidder du med en løsning, 
så fortæl os andre om det. Det behøver ikke at være et formfuldendt foredrag, 
og det behøver ikke at vare mere end 5-10 minutter – men vi vil gerne have så 
megen glæde af hinanden som muligt. 
  
Første foredrag i år bliver 28. februar, hvor Per Andersen, næstformand i 
Danske Slægtsforskere, vil fortælle om sin nye bog ’Aner i krig’ - fra 
Napoleonskrigene til 2. Verdenskrig … og det bliver spændende, uanset om 
man har soldater i familien eller ej. Foredraget foregår i Kulturhus Syd. Se 
vores hjemmeside https://slaegt.dk/helsingor/ for nærmere information. 
  
Vi ser frem til et aktivt og spændende forår. 
  
På bestyrelsens vegne 

 
Jan Uldal Niemann 
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