
 
 
 
 
 

 
Helsingør, julen 2021. 

 

Kære medlemmer af DS Helsingør! 
 
Vapnagaard aflyste alle aktiviteter i forenings- og fælleslokaler pr. 10. 
december, dvs. ingen aktiviteter i Seniorcentret indtil videre. Senere har 
sundhedsmyndigheder, regering, epidemikommission og Folketingets partier 
indført yderligere restriktioner, som gælder i fire uger fra 19. december.  
 
Vi må derfor aflyse vores planlagte aktiviteter i januar - tirsdagsmøde 4. januar 
og 18. januar samt udskyde foredraget med Anders Lindberg 31. januar. Vi 
håber naturligvis på, at restriktionerne lettes, så vores program for februar og 
fremefter kan gennemføres, og vi vil løbende holde jer orienteret, så snart vi 
selv får nye informationer og retningslinjer. Der vil blive sendt nyhedsbrev til 
jer, og det vil fremgå af hjemmesiden og Facebook-gruppen. 
 
Slægtsforskercafeen på Espergærde Bibliotek 5. januar er ligeledes aflyst.   
 
Første aktivitet i 2022 er nu tirsdagsmøde 1. februar – med forbehold! 
 
Efteråret sluttede ellers så godt med både foredrag, café og nogle gode 
læsegruppe-dage. På årets sidste tirsdagsmøde fortalte Grethe om tilblivelsen 
og processen med den artikel, hun har skrevet til bladet 
SLÆGTSFORSKEREN – første del af artiklen kan læses i det blad, der netop 
er udkommet. 
 
Vi vil fremover bestræbe os på, at der er et kortere fagligt indlæg på 
tirsdagsmøderne i Seniorcentret. Bent Jeppesen vil på et kommende møde 
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. 
 
Vi fastholder tilmelding til tirsdagsmøderne, så send en mail til kasserer@dis-
helsingor.dk senest dagen før afholdelsen af tirsdagsmødet. 
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Det kan stadigvæk blive nødvendigt med programændringer i sidste øjeblik – 
ingen af os er klogere end andre i dette underlige kapløb mod den lumske, 
usynlige modstander.  
 
Find vores hjemmeside på www.slaegt.dk/helsingor  eller brug www.slaegt.dk 
og listen over lokalforeninger, vælg ”Lokalforeninger” i den grønne bjælke. 
Ansøg gerne om medlemskab af vores private Facebook-gruppe, måske 
særligt nu, her vi har mulighed for at kommunikere hurtigt med hinanden.  
 
Ikke alle har - eller vil have - en Facebook-profil, ved vi. Det er naturligvis helt 
frivilligt, om man vil være med. Hvis I er på Facebook, søger I på Facebook fra 
jeres egen side. Skriv blot i søgefeltet slægt Helsingør. Herefter kommer I til 
forsiden på den private gruppe. Ansøg om medlemskab øverst til højre. Vores 
kasserer får besked om, at der er en ny ansøgning – han tjekker medlemslisten 
og melder dig ind i gruppen. Vi får af og til ansøgninger om medlemskab fra 
personer, der ikke er medlemmer af DS Helsingør, derfor denne 
fremgangsmåde. Ovenstående er den nemmeste måde at blive medlem på. 
 
Til sidst vil vi ønske jer og jeres kære en dejlig jul og et rigtig godt nytår. I 
bestyrelsen er vi optimister og tror på, at vores forårssæson trods indledende 
bump på vejen bliver god med både læsegruppe-tirsdage, slægtsforskercafé-
onsdage og foredrags-mandage.  
 
Mange hilsner fra bestyrelsen 
 
Jan Uldal Niemann 
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