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Kære medlemsforeninger 

Slægtsforskeren 

Bladet er lige på trapperne, og her vil du finde lidt ekstra nyt om sammenlægningen med DIS-Danmark, 

nemlig et interview med Per Andersen, der har været tovholder i Fremtidsudvalget. Og selvfølgelig er der 

som altid gode og vægtige artikler, som vi alle sammen kan blive kloge af. 

Sammenlægningen med DIS-Danmark 

I forbindelse med sammenlægningen har jeg haft meget stor fornøjelse af at besøge en række af 

lokalforeningerne rundt om i landet. Det har været opmuntrende og spændende at få lov til at træffe jer 

alle sammen, og det har været dejligt, at der trods mange spørgsmål har været en meget positiv holdning til 

den foreslåede sammenlægning. Jeg glæder mig til og håber på, at årsmødet vil bekræfte dette. 

Årsmødet lørdag 21. april 2018 

Som sædvanlig afholdes mødet i historiens hus i Odense. 

Indkaldelsen kan I læse i det kommende nummer af Slægtsforskeren, men derudover bliver alle 

dokumenter også udsendt til jer inden den foreskrevne frist. 

Herudover kommer der selvfølgelig som sædvanligt et godt foredrag på mødet – Ulrich Alster Klug har lovet 

at komme og fortælle om sin slægt. 

Slægtshistorisk weekend 

Vi har allerede nu planlagt årets slægtshistoriske weekend, der bliver holdt 14.-16. september 2018. 

Foredragsholderne bliver Michael Dupont, Ulrich Alster Klug, Jacob Hejmdal Gren, Helle Sigh og Per 

Andersen. I år tilbydes igen en række workshops med emner som bl.a. hjælp til brug af fx Legacy, Brother’s 

Keeper, FamilySearch, Slægtsforskernes Bibliotek og ikke mindst hjælp til tolkning af DNA-resultater. Så i 

2018 får I faktisk behov for de medbragte computere. 😊 

Hvis du vil være sikker på at modtage en mail med programmet, lige så snart vi åbner for 

tilmeldingerne, så send en mail til kirstensanders@gmail.com. 

Er du efterkommer efter Gorm den Gamle?  

Så har du igen i år mulighed for at komme til Gorms Store Familietræf i Jelling. Det bliver den 12. maj 2018 

– læs mere her: https://natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling/arrangementer/. Billetsalget starter 

den 8. marts 2018! 

 

 

Venlig hilsen og på glad gensyn til årsmødet 

Kirsten Sanders, formand SSF 

https://natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling/arrangementer/

