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Nyhedsbrev marts 2015 

 

Kære medlemmer af SSF’s medlemmer! 

Jeg havde håbet at få et nyhedsbrev ud allerede i februar, men de sager, jeg gerne ville give nyt 

om, var der endnu ikke noget konkret nyt om. Det er der til dels stadig ikke, men der er andet nyt. 

 

Indkaldelsen til årsmødet 2015 

Indkaldelsen kommer senere ud end egentlig fastsat i SSF’s vedtægter, men jeg håber, at I vil 

tilgive os, især da datoen for årsmødet allerede blev fastsat ved årsmødet sidste år, og der på den 

måde aldrig har været tvivl om datoen. 

Det lykkedes ikke at finde et bedre eller billigere sted i nærheden af banegården i Odense, så også i 

år vil vi kunne nyde de smukke rammer i Historien Hus i Odense. 

Indkaldelsen og bestyrelsens beretning er vedhæftet samme mail som dette nyhedsbrev, og dette 

nyhedsbrev samt indkaldelsen til årsmødet er det tanken, at hver forening videresender til alle de 

medlemmer, som foreningen har e-mailadresser på. 

Nyhedsbrevene er ikke intern information til bestyrelserne, de er information til alle medlemmer 

af foreningerne under SSF, så det er vigtigt så mange som muligt læser dem. 

 

Vi søger en ny redaktør til Slægten 

Da vores dygtige redaktør, Henriette Kragh Jacobsen, af personlige årsager har måttet trække sig 

om redaktør, søger vi en ny redaktør. 

Forslag til besættelse af denne vigtige post er derfor meget velkomne. Vi ved godt, det er et stort 

arbejde at redigere bladet Slægten, men arbejdet er primært centreret i to kortere perioder i løbet af 

året. 

 

Administratorer til FaceBook-gruppe 

Gruppen Slægtsforskning 

På FaceBook findes den fælles gruppe for SSF, Samfundet og DIS-Danmark, kaldet Slægtsforskning. 

Da Trilby L. Gustafson er den eneste administrator fra SSF i denne gruppe, søges hermed en eller 

to, der er medlemmer af SSF og som gerne vil hjælpe med denne praktiske opgave. Udover at 

svæve over vandene og meget gerne deltage i diskussionerne, er administratorernes opgave også 

at sikre en sober og høflig tone i trådene og gribe ind, hvis der viser sig folk, der ikke forstår at 

opføre sig høfligt i gruppen. Det er vigtigt, at tonen er venlig og sober, så gruppen også afspejler 

den gode stemning og udbredte hjælpsomhed, som findes i SSF’s medlemsforeninger. 
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Slægtens Uge september 2015 

Det første møde blev holdt 3. februar, og grundet rejsegilde på Rigsarkivet, Viborgs nye 

magasinbygning på den dato, der skulle have været holdt det næste møde, er dette møde udsat til 

19. maj. Selvom de indledende processer for projektet trækker ud, håber vi, at Slægtens Uge i uge 

38 (12. til 19. september) bliver en realitet, både i København og ved de andre rigsarkiver, og 

konkret information kommer ud med et nyhedsbrev, når den foreligger. 

 

Hjemmesiden – www.ssf.dk 

Hvis man synes, der mangler noget på hjemmesiden, så meddel det til hjemmesideudvalget, så 

oplysningerne kan komme med. Det er ikke webmasteren, der skal skrive hjemmesiden, han skal 

blot lægge det op, som sendes til ham. 

Hvis din forening har relevant information til hjemmesiden – det kan også være nyttige links, 

særlige artikler fra Jeres egen forenings blad etc. – send det da til Ingrid Bonde Nielsen 

(ingrid@nielsen.eu) eller Bjarne Larsen (bjarne@bhlarsen.dk).   

Har I husket at indberette evt. ny sammensætning af bestyrelsen efter sidste generalforsamling? 

Bl.a. arbejdes der på at få opdateret listen over foredragsholdere, også med oplysninger om nye 

foredrag. Så er du selv foredragsholder eller kender en, så kontakt Hans Peter Poulsen 

(hpp@hpp.dk, fra 1. juni Ingrid Bonde Nielsen (ingrid@nielsen.eu).  

 

Det fælles blad – juni 2015 

Der har været nogen forvirring mht. opfattelsen af det af mig og siden af Grete Grundtvig 

udmeldte mht. det fælles blad og forsendelsen. 

Det skal jeg beklage, det var naturligvis ikke meningen at vildlede nogen, tværtimod. 

Slægten nr. 52, juni 2015, erstattes af et fælles blad, som udgives af DIS-Danmark og SSF i forening. 

Da bladet bliver tungere og vedlægges DIS-Danmarks referat fra deres generalforsamling som 

indstik kun til deres medlemmer, og tilsvarende i Slægten SSFs foreningers programmer som 

indstik kun til SSF’s foreningers medlemmer, så ville portoen blive højere end normalt. 

Den billigste løsning var, at bladene til både DIS-Danmarks og SSF’s foreningers medlemmer 

samsendes af PostDanmark – når det er erhvervspost og der således kan afregnes pr. ton eller 

palle, så bliver portoen langt mindre pr. medlem, end hvis nogen udsendte bladene til taksten for 

privatpost. 

Da nu nogle af SSF’s foreninger slet ingen portoudgift plejer at have, fordi bladet uddeles på 

medlemsmøder eller bestyrelsen cykler ud med bladene, så har vi i SSF’s bestyrelse fundet, at det 

enkleste og rigtigste var, at SSF simpelthen betaler portoen for det fælles blad. 

Dog skal foreningerne stadig betale for forsendelse af de ekstra eksemplarer, de måtte bestille. 

For at udsendelse kan ske, skal hver forening indsende sin medlemsliste til programredaktøren, 

som så samler dem. Listen sendes til PostDanmark eller trykkeriet, men der sker ikke udveksling 

af medlemslisterne DIS-Danmark og SSF imellem, og der sker ikke opbevaring af medlemslisten 

hos SSF. 

Hvis en forening ikke vil indsende sin medlemsliste, eller gør det for sent, vil foreningen 

sandsynligvis modtage bladet og indstik på samme måde som vanligt til egen udsendelse eller 

uddeling, og derved vil den lokale forening dels få en regning på fragten fra trykkeriet til 

foreningen, og dels selv skulle stå for forsendelse til medlemmerne. 

Det skal pointeres, at personer, der er medlemmer af både en forening under SSF og af DIS-

Danmark vil modtage to blade. Dette skyldes dels, at de jo skal have indstikkene fra begge 

foreninger, dels at de har betalt for to blade, og derfor får de også to blade – også fordi der ikke må 

ske sammenkøring af medlemslisterne fra de to foreninger.  

http://www.ssf.dk/
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Fra Slægten nr. 53, med deadline 15. oktober 2015, vender vi tilbage til den gamle gænge, hvilket 

betyder, at Slægten igen vil blive sendt til hver forening, som så selv udsender eller uddeler bladet, 

ligesom man plejer. 

Deadline for indsendelse af programmet med Jeres forenings arrangementer til SSFs program i 

juni-bladet, er 15. april. Sidst skete der det kedelige, at to foreninger indsendte for sent, og derfor 

slet ikke blev nævnt i kalenderen. Oplysninger om bestyrelsen bedes indsendt senest 15. april, 

ellers må programredaktøren hente oplysninger på foreningens hjemmeside, for alle foreninger 

skal i det mindste omtales i kalender-indstikket, og er det ikke muligt at have alle detaljer på plads 

til 15. april, så kan man jo indsende dato og tid og sted og angive, at indhold annonceres senere. 

 

Slægtshistorisk Weekend 2015 

Denne flyttes tilbage til Nørgaards Højskole i Bjerringbro og gennemføres fra fredag d. 2. oktober 

til søndag d. 4. oktober 2015. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Annonce med program og tilmeldingsoplysninger vil findes i juni-bladet, og samtidigt lægges 

oplysningerne også på vor hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulrich Alster Klug 

formand 

mail:  ulrich@dannebrog.biz, 

tlf.  41 16 61 77. 
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