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Kære venner i DS Helsingør! 
  
I midten af august havde vi bestyrelsesmøde for at få de sidste ting på plads vedr. 
efterårssæsonen. Corona har tæret på os og har gjort os forsigtige, men vi håber og tror, at 
vi får en fuld og spændende sæson med et spændende program – og vi håber at se mange 
af jer i Seniorcentret og andre steder, hvor det foregår. 
  
Vi starter sæsonen den 13. september med tirsdagsgruppemøde i Seniorcentret – her 
tilbydes introduktion for interesserede, så tag din nabo med! De øvrige tirsdage er 

·      27. september 
·      11. oktober – med introduktion, se 13/9 
·      25. oktober 
·      8. november – med introduktion, se 13/9 
·      22. november 
·      6. december – her holder vi juleafslutning 

  
Vi mødes som sædvanligt kl. 9 til en kop morgenkaffe, og så er der ellers frit slag på 
computer og i arkivalier til kl. 12 kun afbrudt af ’dagens tips’ eller et andet kort oplæg. Pris 
for kaffe og brød er 100 kr. for efterårssæsonen, som betales til kassereren. 
  
Sæsonens øvrige arrangementer ser således ud: 
  
26. september kl. 19-21 i Seniorcentret – lokalhistoriker Kjeld Damgaard, som flere gange 
tidligere har underholdt os med sine fine foredrag, fortæller om ’Landliggere i Helsingørs 
omegn’ … i slutningen af 1700-tallet kom det – med inspiration fra rige københavnske 
købmænd – på mode at bygge, anskaffe eller leje en landejendom, som de rige 
helsingoranske købmænd, klarerere eller konsuler kunne anvende om sommeren. I dette 
foredrag skal vi se nogle af disse ejendomme samt høre om nogle af landliggerne, som 
flyttede på landet i sommermånederne. Pris 50 kr. Tilmelding til kassereren 
på kasserer@dis-helsingor.dk 
  
15. oktober kl. 9.30-16.15 i Träffpunkt Sköldenborg, Helsingborg - vores traditionelle 
Slægtsforskerdag med DIS Syd i Skåne genopstår efter Corona! Der bliver foredrag fra både 
dansk og svensk side samt mulighed for at arbejde sammen og hver for sig. Program samt 
forklaring om at finde stedet er vedhæftet denne mail. Medbring egen PC. Pris for 
arrangement og forplejning er 300 SEK. Tilmelding til kassereren på kasserer@dis-
helsingor.dk tilmelding senest 30. september: 
Udførligt program kan fås hos formanden,  formand@dis-helsingor.dk 
  
14. november kl. 15-17 i Skibsklarerergården, Strandgade – Jørgen Linde fortæller og 
viser rundt. Pris 50 kr. Tilmelding til kassereren på kasserer@dis-helsingor.dk 
  
I kan altid se seneste nyt på vores hjemmeside www.slaegt.dk/helsingor  eller 
brug www.slaegt.dk og listen over lokalforeninger, vælg ”Lokalforeninger” i den grønne 
bjælke. 
 
Mange hilsner fra bestyrelsen 
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