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BESTYRELSENS BERETNING for sæsonen 2016/2017 v/ Formanden 
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Beretning om aktiviteterne i foreningens 42. sæson 

Medlemstallet 

I den forløbne sæson har vi haft en tilgang på et enkelt medlem, men modtaget 2 udmeldelser og 

meddelelse om et dødsfald. Dertil kommer, at vi har måttet slette 8 medlemmer på grund af 

manglende kontingentbetaling. Det sidste er ærgerligt. Vi er nu nede på kun 73 medlemmer fordelt  

på 61 adresser. 

Bestyrelsen bestræber sig på at tilgodese såvel de gamle, som de nytilkomne medlemmers behov  

og interesser, men måske skal der justeres i aktivitetsudbuddet? 

Vi er til enhver tid lydhøre overfor forslag fra medlemmerne. I aften vil være et særdeles 

velvalgt tidspunkt for medlemmerne til at fremkomme med forslag og ønsker, idet arbejdet med  

næste sæsons program påbegyndes indenfor det næste par dage.  

Har I ønsker til emner eller aktiviteter, så lad os høre! 

Mail-adresser 

Sidste år bad vi om medlemmernes mail-adresser for at kunne kommunikere om arrangementer og 

eftersende eventuelle foredragsplancher (og måske en  kontingentpåmindelse?). Måske har I netop 

erfaret nytten eftersom vi har kunnet udsende Bestyrelsens forslag og begrundelse for det forslag, 

som senere i aften skal bringes under afstemning.  

Vi mangler mail-adresser på 14 medlemmer! Det er ikke et krav at have en mail-adresse. I vil  

fortsat blive orienteret via vores hjemmeside, også! Postadressen må I også gerne kontrollere.  

Mødeaftener 

Foreningens hovedvirksomhed er mødeaftenerne den 2. mandag i månederne september-april. De 

8 mødeaftener fordeles på 5-6 foredrag med Folkeuniversitets-foredragsholdere og 1-2 mødeaftener  

med foredragsholder fra vores egne rækker eller andet arrangement samt vores generalforsamling. 

Vi sluttede sidste sæson med et foredrag om Troens mange ansigter med Holger Lissner  som  

fortalte levende om sin slægts forhold til kristendommen i 6 generationer 

Ved sæsonstart hørte vi  Steen Ivan Hansen fortælle om Kroernes historie.  

Dernæst fulgte en slægts-temaaften – hvor vi fortalte hinanden om vores egen slægtsforskning og  

hyggede os sådan, at gotisk læsning måtte vente til en anden gang. 

I oktober hørte vi om Udvandringen fra Sverige med Gitte Bergendorff Høstbo, som dog mest  

kom til at handle om udvandringen til Amerika.  

Det var også i oktober, at vi tog toget til København for at besøge Københavns Stadsarkiv, hvor vi  

fik en meget fin modtagelse – Vi var kun 6 deltagere!  

I november hørte vi Magne Juhl om jordemødre og jordemoderuddannelsen. 

Så fulgte en temaaften, med avislæsning via Mediestream samt den udsatte gotisk læsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vores gamle kending Erik Kann kom (for 29.gang) i december og opfordrede os til at bruge 

reviderede regnskaber som kilde pakket ind under en overskrift: Blandt slagsbrødre, uægte børn  

og redelige bønder og borgere. 

I det nye år lagde vi ud med at være "os selv" og åbnede "Spørgekassen", som indeholdt en 

opfølgning af et spørgsmål om familien True fra sidste år. Spørgekassen gennemgik en lang 

søgehistorie, men kunne sluttelig kun henvise til en mulig givtig kilde, som måtte opsøges på en af 

Rigsarkivets læsesale.  

Derefter fulgte: Medlemmers fortælling om medbragte slægtsklenodier.  

Henning Karlby havde medbragt et maleri af en vandmølle, som han havde opsporet kunstneren til.  

Hans købmandsfar havde fået det i bytte for varer.  



Gudrun Bøgedal havde medbragt og fortalte om et "fødselsbrev" med dannebrogsflag fra det 

prøjsiske Sønderjylland, et maleri fra et "familiested" og en jagtstok. 

Jesper Ratjen fortalte om et lille ane-portræt, som forestillede Dronning Louises far, af familien  

kaldet: "Den røde mand"  

Senere i januar fulgte en slægtstemaaften: Hjælp til egne slægtsforskning, som kom til at dreje sig 

om en sønderjyde, der som amerikansk soldat var faldet under 1.verdenskrig. Igen kunne vi  

sluttelig kun henvise til en mulig givtig kilde, som må opsøges på en af Rigsarkivets læsesale. 

I februar indviede Ulrich Alster Klug os i sørullernes ikke helt nemme verden 

– Og i aften har vi generalforsamling – hvor vi skal træffe en vigtig beslutning 

I april slutter vi foreningens 42. sæson med, at Magne Lund fortæller om Soldaterskæbner i og  

efter 1864 og om forsørgelsen af krigsenker. 

Kommentarer og ønsker til foredragsemner høres gerne bagefter! 

Fremmødet til vores foredrag har været noget svingende: Fra "Halv-pænt" med nogle og 30 til 

møderne, når vi har haft fremmed foredragsholder, men kun knap halvt så mange deltager i  

vores øvrige arrangementer: Slægtstemaaftenerne  

Slægtstema-aftener 

Vi har nu i 12 sæsoner haft “slægtstemaaftener” på 4 onsdage som supplement til foredrags-

programmet. 2 om efteråret og 2 om foråret. Formålet har været at opfriske slægtsforskerrelevant 

viden, forberedelse til arkivbesøg eller opfølgning på foredrag. Vi er “os selv”; med tid til 

fordybelse og samtale om emnet. Fremmødet til disse mere ”løsslupne” aftner har, som antydet 

ikke været overvældende. Vi synes selv, at temaaftenerne har været meget spændende, men meget  

resource-krævende så vi håber, at deltagerne har fået et godt udbytte.  

Indholdet af disse tema-aftener er refereret i det foregående. 

Bagefter vil vi gerne høre forsamlingens mening om temaaftenerne. – Og meget gerne ønsker til  

emner, vi skal tage op! 

På onsdag om 14 dage kommer temaaftenen til at handle om lægdsruller og gotisk læsning. 

Medlemmernes 10 min. 

Vi har i princippet noget vi kalder "Medlemmernes 10 minutter", som vi gerne ville indlede 

foredragsmøderne med, men det har ikke kunnet gennemføres hver gang. Meningen er, at 

medlemmerne kan få lejlighed til at fortælle om fund, oplevelser, ideer og overvejelser. I den 

forløbne sæson, har vi kun haft 3 gange"10 minutter".  

Niels Nybo Jakobsen har fortalt om en givtig brug af Ekstrasessionsruller fra sølimitter ,  

Inger Madsen fortalte om at være varsom med uetisk, subjektiv beskrivelse til offentliggørelse og 

Jesper fortalte om, at man i 1.udgaven af Trap: Danmark fra omk. 1860 kan finde interessante 

oplysninger om de forskellige egnes erhvervsudøvelse samt smukke illustrationer.  

Tak til Inger og Niels! 

En bøn: INDTEGN JER UDEN OPFORDRING! Det er ikke slemt. Husk, at I er blandt  

venner! – Til april har Jonna "bestilt tid"! 

Sensommerudflugt 

Sensommerudflugten, som i sidste sæson måtte aflyses p.gr.a. alt for få tilmeldinger, blev 

gennemført med bus i september. I pragtfuldt vejr til Frøslevlejren i Padborg med masser at høre 

om og se på. Hanne og Jonna serverede medbragt picnic-anretning og vi sluttede med kaffe og kage 

på stedes hyggelige café. Særdeles vellykket, men dyrere end beregnet, fordi vi med kun 22 

deltagere tangerede den økonomiske smertegrænse og Nationalmuseet i mellemtiden havde indført 

entré og. Det er dyrt med bus, så vi må nok nødtvunget overveje transport i privatbiler næste  

gang. 

Har medlemmerne en mening om det? 

–  og i øvrigt nogle ønsker / forslag til interessante besøgslokaliteter? 

 



Slægts-Tidende 

Til næste møde ligger afslutnings-hæftet på 13. årgang (nr.39) af Slægts-Tidende klar til 

medlemmerne. Vores næstformand, Kai Aurbo, har som redaktør gjort en kæmpeindsats for at få 

sat et smukt og indholdsmæssigt interessant blad sammen. Med rigtig flot resultat! Sekretæren, 

Niels Thomsen, suppleret af Formanden, har leveret hovedparten af stofmængden med de fyldige 

foredragsreferater som ofte har været suppleret med uddybende stof. Redaktøren har også været 

god til at sakse interessante artikler. Men der har også været interessante artikler fra vores medlem 

Henning Karlby og mig selv. Vi siger mange tak! – og ønsker os flere artikler fra medlemmer- 

ne, men er også glad for bare ideer til artikler. 

Kassereren Jonna henter bladene hos bogtrykkeren i Middelfart, kuverterer dem og bringer dem 

her til arkivet på udgivelsesdagen. For at spare de dyre frimærker, bringer kassereren også selv en  

del rundt, hjulpet af sekretæren.  

Vi håber på, at I vil tænke på, på udgivelsesdagene i september, december og april, at tage blade  

med til ikke tilstedeværende, som I kan gå forbi med blade til. 

Hjemmesiden 

Vores webmaster, det er også Kai, har kreeret en ualmindelig smuk og instruktiv hjemmeside, som 

bliver holdt promte opdateret med illustrerede foredragsreferater og gode links. Det er på adressen: 

www.trekanten-slaegt.dk Hvis I ikke allerede har besøgt den flere gange, har I snydt Jer selv! Selv  

om Kai mener, at han bare passer sit arbejde, skal han i hvert tilfælde i dag have en særskilt tak. 

Vi vil gerne høre eventuelle tilkendegivelser om vores hjemmeside 

Biblioteket 

Det er et særkende for vores forening, at vi har et udlånsbibliotek. Det bliver benyttet i al for ringe 

grad i forhold til de mange relevante titler det rummer. Bogsamlingen står emneopdelt ordnet 

med nogle smarte skilleblade, som skulle gøre det nemmere at orientere sig, men det vil være en 

fordel, om man forinden har kigget på bogfortegnelsen på vores hjemmeside. Gå ind under 

»Bogreolen« under de forskellige kategorier og se bogtitler med indholdsbeskrivelse samt deres 

nummer på reolen. Man låner en bog ved at notere sig i mappen og tilsvarende ved afleveringen en 

måned efter. Man sætter selv den lånte bog tilbage på sin rette plads!  

Er der kommentarer vedrørende vores bibliotek? 

Arkivernes dag 

Igen i år deltog vi her på arkivet på lokalhistoriske arkivers dag i november. Vi havde kreeret en 

ny udstilling med titlen: "Du kender dem måske ike? - Endnu!" Jonna Qvortrup, Bente 

Mikkelsen, Bodil og Jens Christian Bruun-Toft var til stede. Besøgstallet var ikke overvældende  

hos os. 

TAK 

Til slut en kær “pligt” at sige: TAK fordi vi fortsat har kunnet holde vores møder her i de 

misundelsesværdig dejlige lokaler på Lokalhistorisk Arkiv. Hvor kan en slægtsforsker føle sig 

bedre tilpas, end på en arkivlæsesal? Når dertil lægges den beredvillige hjælpsomhed vi fortsat 

mødes med af vores husvært Karsten Merrald Sørensen og hans stab, er der ikke noget at  

sige til, at vi føler os i den grad hjemme.  

Endelig vil jeg slutte med at erklære, at medlemmernes opbakning bag vores arrangementer gør 

det til en fornøjelse at være Bestyrelse i TSF og det får bestyrelsesmedlemmerne til at yde  

en stor og ivrig indsats, som jeg gerne vil takke mine kollegaer for. Tak til Bente, som kun 

delvis assisteret af formanden, har stået for kaffe/te-brygningen og serveringen. Vi håber, at vi i  

aften kan få valgt et fuldt besat mokkamester-hold til dette for foreningens trivsel væsentlige hverv. 

Men til slut og ikke mindst: Tak til medlemmerne, hvis interesse for foreningens arrangementer 

som sagt gør alt til en fornøjelse. TAK! 

 På Bestyrelsens vegne     Formanden 

http://www.trekanten-slaegt.dk/

