TREKANTOMRÅDETS SLÆGTSHISTORISKE FORENING
BESTYRELSENS BERETNING for sæsonen 2017/2018 v/ Formanden
ved generalforsamlingen den 12. marts 2018
Beretning om aktiviteterne i foreningens 43. sæson
Medlemstallet
I den forløbne sæson har vi haft en tilgang på et enkelt medlem, men modtaget 1 udmeldelse samt
meddelelse om et dødsfald. Til gengæld har vi glædeligvis ikke måttet slette medlemmer på grund
af manglende kontingentbetaling. Vi har nok fundet en god løsning på kontingentbetalingen. Vi er
nu 72 medlemmer fordelt på 60 adresser.
Vi er alle interesserede i en velfungerende forening. Bestyrelsen bestræber sig derfor på at
tilgodese såvel de gamle, som nyere nytilkomne medlemmers behov og interesser.
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 i næste uge.
Har I ønsker til emner eller aktiviteter, så lad os høre!– bagefter!
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 sidste mandag har kunnet udsende dagsordenen til i aften. Hvis I har en
mailadresse, men ikke har modtaget vores mail, må det skyldes, at vi ikke har fået jeres mailadresse
eller vi ikke har den aktuelle.
Vi mangler mail-adresser på 13 medlemmer! Det er ikke et krav at have en mail-adresse. I vil
fortsat blive orienteret via vores hjemmeside, også!
Mødeaftener
Foreningens hovedvirksomhed er mødeaftenerne den 2. mandag i månederne september-april. De
8 mødeaftener fordeles på 5 foredrag med Folkeuniversitets-foredragsholdere og 2 mødeaftener
med foredragsholder fra vores egne rækker eller andet arrangement samt vores generalforsamling.
Vi sluttede sidste sæson med et foredrag om Soldaterskæbner i krigen 1864 med forfatter Magne
Lund som også kunne pege på nogle gode kilder
Den nye foredragssæson begyndte med, at Kathrine Tobiassen fortalte Om at skrive slægtsbøger.
I oktober fortalte Karsten Merrald Sørensen om, hvordan borgere i købstederne i Trekantonrådet
på forskellig vis i kirkerne sikrede sig Evig ihukommelse
Dernæst fulgte en slægts-temaaften v/ Formanden, hvor vi så på, Hvor lidt kan man begynde
med? – Vi kom langt med bare kirkebøger og folketællinger og et af de ældste matrikelkort.
I november hørte vi et interessant og morsomt foredrag om Hvad spiste vores forfædre af Bettina
Buhl fra "Det grønne museum" på Gl. Estrup
Et par dage efter havde vi atter en slægts-temaaften, som vi havde kaldt: Hjælp til egen
slægtsforskning. Ingen havde bedt om konkret hjælp, men efter et tidligere fremsat ønske så vi på
eksempler på brug af Skøde- og panteprotokoller.
Vores naturlige vægt på kirkebøger og folketællinger blev inden jul udfordret af Torben Albret
Kristensen med foredraget om Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger, hvor der blev
peget på mange andre muligheder for at skaffe konkret viden om slægtens personer.

I det nye år lagde vi ud med en forfatters beretning om Fra arkivstudier til bogmanuskript, idet
forfatter Ove Madsen gav os smagsprøver på, hvordan man kan fabulere over et udvalg af slægtens
persongalleri.
Udfordringen: "Uden kirkebøger og folketællinger" tog vi op ved en slægtstemaaften en regnfuld
onsdagsaften i januar med kun få fremmødte. Vi efterprøvede en halv snes alternative kilder og
sluttede med gotisk læsning fra et par lavsprotokoller.
Februar-mødeaftenen stod vi selv for, og traditionen tro var temaet: Spørgekassen og
slægtsfortællinger. Der var ingen, som havde noget at slægtsfortælle, men besvarelse af
spørgekassens 3 spørgsmål, fyldte rigeligt tiden ud.
I aften har vi generalforsamling
Senere i marts står en slægtstemaaften med Præsentation og afprøvning af diverse nye links v/
Jonna, på programmet – som sædvanlig med efterfølgende øvelse i gotisk læsning
I april slutter vi foreningens 43. sæson med, at Erik Kann holder foredrag om landhåndværkere.
(Det er 30.gang Erik besøger os med et af sine indholdsmættede foredrag)
Kommentarer og ønsker til foredragsemner høres gerne bagefter!
Fremmødet til vores foredrag har været noget svingende: Fra "Halv-pænt" til omkring 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 13 sæsoner haft “slægtstemaaftener” på 4 onsdage som supplement til foredragsprogrammet. 2 om efteråret og 2 om foråret. Formålet har været at gennemgå brugen af udvalgte
kilder med eksempler – gerne efter konkrete ønsker. Der har også været forberedelse af 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 også 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!
Den sidste temaaften, – onsdag om 14 dage – kommer som nævnt, til at handle om nye links 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 kun kunnet gennemføres en gang imellem. Meningen er, at
medlemmerne kan få lejlighed til at fortælle om fund, oplevelser, ideer og overvejelser.
I den forløbne sæson, har vi kun haft "10 minutter" 3 gange:
Jonna Qvortrup om magasinet »Danske skæbner«
Henning Karlby med opfordring til at skrive vores egen, personlige historie
Ester Nørlykke om en skøde- og panteprotokols spændende oplysninger
Tak til Jonna, Henning og Ester
En opfordring: GIV EN FORTÆLLING! Det er ikke slemt –men morsomt. Husk, at I er
blandt venner! – Der er ledige tider!
Sensommerudflugt
Kun 15 deltagere havde meldt sig, så fælleskørsel i bus var udelukket, og da vores sædvanlige
vognmand havde solgt sin bus, havde vi nemt ved at beslutte os til kørsel i privatbiler. Fordelt i 4
biler kørte vi i strålende septembersol til Kerteminde, – til Johannes Larsen-museet, hvor vi spiste i

haven og efter god tid til at bese museet og omgivelserne kørte til Ulriksholm slot til kaffe med
kringle og festlig rundvisning af slotsforpagteren. Det var sidste chance, for nu til september bliver
slottet solgt og tømt for sit sjældne og interessante indbo.
Vi syntes, at privatbilkørslen var en økonomisk nødvendig – og ganske udmærket løsning.
Har medlemmerne nogle ønsker / forslag til interessante besøgslokaliteter?
Slægts-Tidende
Til næste møde ligger afslutnings-hæftet på 14. årgang (nr.42) af »Slægts-Tidende« klar til
medlemmerne. 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 Nybo,
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 flere interessante artikler fra vores medlemmer
Henning Karlby, Jonna Qvortrup og mig selv. Vi siger mange tak!
Efter vores udmeldelse af SSF modtager vi i fremtiden ikke mere bladet »Slægten« eller dets
udmærkede afløser »Slægtsforskeren«, som udgives af SSF og DIS-Danmark i forening. Mange er
personlige medlemmer af DIS-Danmark og modtager bladet ad den vej.
Vores eget blad »Slægts-Tidende« bliver derfor endnu mere betydningsfuldt. Derfor ønsker vi os
flere artikler fra medlemmerne, eller 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 Niels Thomsen, men kassereren fremhæver også, at mange medlemmer
er flinke til at tage blade med ud til fraværende. Den hjælp til besparelse må vi alle være
meget taknemmelige for.
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 »Slægts-Tidende« og 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 opsat
vores udstilling med titlen: "Du kender dem måske ikke? - Endnu!" Vi var flere fra bestyrelsen til
stede. Besøgstallet var ikke overvældende hos os, men det giver os lejlighed til at vise, at vi er her
og har noget at byde på.
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.

Jeg vil til slut gerne takke mine bestyrelseskollegaer for den indsats, de har ydet i den forløbne
sæson. En særlig tak til Niels Thomsen, som ofte alene, har stået for kaffe/te-brygningen og
serveringen foruden at have klaret det tekniske her på læsesalen. – Desværre har teleslyngens
drillerier ligget uden for vores tekniske rækkevidde. Vi håber, at vi i aften igen kan få valgt et fuldt
besat bestyrelse og ikke mindst et mokkamester-hold til dette for foreningens trivsel væsentlige
hverv.
– Og endelig: Tak til medlemmerne, hvis interesse for foreningens arrangementer kan gøre alt
til en fornøjelse.
Da vi gerne vil fastholde en interesseret medlemskreds, er kommentarer, synspunkter og forslag
ikke bare særdeles velkomne - men også nødvendige, når bestyrelsens beretning om lidt sættes
under debat.
TAK!
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