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Program 2. 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 7/9 – 30/11 2022 kl. 13:30 – 15:00, første gang dog kl. 14:00 – 15:30. 

Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, møderum 1 eller 2, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.  

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

 

 

 

Mandag d. 5. september 2022: Medlemsmøde 

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

2770 Kastrup. 

Vi hjælper hinanden. Tag din computer med, hvis du kan. 

 

 

Mandag d. 3. oktober 2022: Foredrag  

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

2770 Kastrup. 

Slægtsforsker Peter Olsen:  

DNA-slægtsforskning: Mine Farfædre fik ingen børn. 

Peter Olsen beskriver sin lavpraktiske anvendelse af DNA-test i forbindelse med slægts-

forskning. Hvad får man af oplysninger, og hvordan anvendes disse i praksis? Peter viser, 

hvordan han har bekræftet at være blods-beslægtet med 20% af sine aner – nogle helt tilba-

ge i 1600-tallet. Desuden viser Peter, hvordan han konkluderede, at hans farfar ikke var 

hans fars biologiske far, og hvordan han fik bekræftet slægtskabet med den rigtige barnefa-

der.  
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Mandag d. 7. november 2022: Foredrag  

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

2770 Kastrup. 

Historiker Peter Korsgaard: Danske kort 1750-2000  

Kort er ikke det første sted, som slægtsforskerne går til. Men de kan indeholde mange op-

lysninger om, hvor og hvordan ens ane boede og om ejendommens tilliggende. Enkelte 

gange kan de endda hjælpe med at finde yderligere aner. Gennemgangen vil præsentere de 

vigtigste korttyper, hvor der vil blive lagt vægt på, hvad de kan fortælle, og hvad de ikke kan 

fortælle. Egenskaber af særlig værdi for slægtsforskeren vil blive understreget. 

 

 

Mandag d. 5. december 2022: Julemøde 

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

2770 Kastrup. 

Vi begynder aftenen med alm. medlemsmøde. Derefter fortsætter vi med julehygge med 

gløgg, kager og underholdning. Arrangementet er gratis for medlemmer. 

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig senest d. 28. november 2022 på  

mail: amagerslaegt@gmail.com eller til formand Hans Jørgen Rasmussen tlf.: 4030 4273 

 

 

 

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 

Hanne Præst Pedersen, næstformand, tlf: 2339 5833 E-mail: happ1606@gmail.com 

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 

Svend Schäfer, bestyrelsesmedlem 

Ida Rankilde, suppleant 

Helle Agerskov, suppleant 
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