
 
 
 
 
 

 
Helsingør, december 2020. 

 
Det blev et underligt år. I vores lille forening, i byen, i landet, i verden … 
 
Vi lagde flot fra land med tirsdagslæsegruppe, foredrag i Seniorcentret og 
onsdagscafémøder på Espergærde Bibliotek … og ikke mindst en superfin forårsfest i 
Kulturhus Syd 6. marts med optræden af André Andersen og lækker mad fra Café Mai, - 
men som I alle ved, har vi derefter i flere omgange måttet tage drastiske beslutninger om 
aflysninger, også aflysninger over længere perioder. Alle er underlagt en situation, som 
ingen ved, hvordan udvikler sig. 
 
I bestyrelsen var der enighed om, at et ’rent snit’ ville være bedre end aflysning fra gang til 
gang – og vi har fået gode tilbagemeldinger fra jer om det. Én skrev: ’Det er nemmere at 
slette det hele resten af året end at have blyantsaftaler, som undervejs bliver ændret og 
aflyst.’ Tak for jeres forståelse, som vi nok må trække på en tid endnu. 
 
Vi fik lige klemt en generalforsamling og et par foredrag ind i efteråret, før vi måtte lukke 
igen. Vi er nu i gang med at undersøge lokalemuligheder i byen … vi skal nok være forberedt 
på, at der vil gå endnu nogen tid, før vi kan sidde tæt sammen og læse over skulderen på 
hinanden på computerskærmen. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen fik vi en orientering af den afgående kasserer Bent 
om, at vores bank Nordea ville ændre omkostningsprisen for at have vores konto der - og vi 
var ved at falde ned af stolene! 
 
I den forbindelse har bestyrelsen haft en del korrespondance om bankskifte. Vores nye 
kasserer Finn (FNUGGI) ønskede at skifte til Danske Bank, da de er billigere med deres 
priser, og det var en enig bestyrelse, der godkendte bankskiftet - så nu har vi Danske Bank, 
og vores kontonummer er 9570 13128596 
 
Selvfølgelig bliver I holdt løbende orienteret, og her har vores forening en fordel: alle har 
mail, så der er ikke nogen, der sidder og ikke hører fra os … vi håber, at vi snart efter nytår 
vil kunne fortælle godt nyt. 
 
Mens vi venter, kan vi mødes online. Vi har oprettet en privat facebook-gruppe, som vi 
håber, I vil melde jer ind i – så kan vi holde kontakt med hinanden på den måde, stille 
spørgsmål, fortælle om slægtsforskningsmæssige emner m.m. KUN medlemmer af Danske 
Slægtsforskere Helsingør kan være med, KUN medlemmer af gruppen kan bidrage og se 
andres opslag. Kasserer og webmaster er administratorer, ALLE ønsker om medlemskab 
af gruppen SKAL godkendes af en af administratorerne. 
 



Skriv til kassereren, hvis I vil være med. Benyt venligst kontaktformularen ”Kontakt Finn”, 
under ”Foreningen” og herefter ”Bestyrelsen” på hjemmesiden. 
 
I mellemtiden ønsker jeg jer og jeres kære – i de reglementerede ’bobler’ – en god jul og et 
håbefuldt nytår … god fornøjelse med slægtsforskningen, som jo ikke behøver at ligge stille! 
 
 
Jan Uldal Niemann 
 

 


