TREKANTOMRÅDETS SLÆGTSHISTORISKE FORENING
BESTYRELSENS BERETNING for sæsonen 2014/2015 v/ Formanden
ved generalforsamlingen den 19.marts 2015
Beretning om aktiviteterne i foreningens 40.sæson
Medlemstallet
I den forløbne sæson har vi haft fornøjelsen af at kunne byde 6 nye medlemmer velkommen. Vi
håber, at I vil blive tilfredse med medlemskabet! Desværre har vi også måttet konstatere, at 24
medlemmer – heraf 5 par – har forladt os; hovedparten er blevet slettet, fordi de ikke har betalt
kontingent. Vi har dog genindført at udsende girokort som "kontingent-faktura" – hvilket heller
ikke er billigt! Girokortet kan betales over netbank, hvis man har en sådan, men kassereren
modtager også kontant betaling. Senest ved 1. møde i september!.
Kontingent-opkrævningsmetoden vil vi gerne høre kommentarer til.
Vi er nu 96 medlemmer fordelt på 82 adresser. 1/5 fra Fyn; 5 fra Kolding&omegn; 3 fra
Børkop-Vejle, en enkelt fra København og altså 69 fra Fredericia.
Bestyrelsen håber, at det lykkes os at tilgodese såvel de gamle, som de nytilkomne medlemmers
behov og interesser.
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 de næste par dage. Savner I noget, så lad os høre!
Mødeaftener
Foreningens hovedvirksomhed er mødeaftenerne den 2. mandag i månederne september-april. De
7 mødeaftener fordeles på 6 foredrag med Folkeuniversitets-foredragsholdere og 1 mødeaften med
foredragsholder fra vores egne rækker eller andet arrangement. Vi sluttede sidste sæson med et
foredrag om Herrnhutterbyen Christiansfeld. med Poul Erik Jespersen, som også blev vores guide
på sensommerudflugten. Vi lagde ud med at høre om Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner
med 4 eksempler fra foredragsholderens egen familie.
Dernæst fulgte en slægts-temaaften – dem vender jeg tilbage til.
Oktober måned var måneden, hvor vores forenings 40-års jubilæum faldt. Det fejrede vi med
lagkager til kaffen og et meget nyttig og fyldig powerpoint-illustret foredrag med gennemgang af
dødsfaldsrelaterede arkivalier: Skifter og dødsattester. Powerpoint-plancherne fik vi lov til at
lægge ud på vores hjemmeside. I november hørte vi om en endnu for lidt brugt kilde, som dog nok
skal få en opblomstring: Kort og billeder, som i stigende grad bliver lagt on-line af Det kgl. Bibl.
I december, julemåneden, havde vi valgt at høre om kogebogsforfatteren "Frk.Jensen" og hendes
liv.
I det nye år lagde vi ud med et sædvanlig indholdsmættet foredrag af vores– jeg tør vist godt kalde
ham – "hus-foredragsholder" Erik Kann om kilder den vanskelige periode 1802-1833 uden
folketællinger. På vanlig vis fik Erik Kann os til at se tingene fra en anden synsvinkel. Det var lige
inden, at det var en fordel at folketællingerne manglede, for der er jo en styrtsø af andre, men
ganske vist ikke så nemt tilgængelige kilder. (Der var i øvrigt 27.gang Erik Kann besøgte os siden
1990).
I februar var vi "os selv" og åbnede "Spørgekassen" med en tekst fra en sønderjysk kirkebog,
men det mest interessante var nok nyskabelsen: Medlemmers fortælling om medbragte
slægtsklenodier. Vi vil gerne sige tak til de medlemmer, som fortalte: Hanne Jensen, Britt
Kristensen, Gudrun Bøgedal og Inger Madsen samt Jonna Qvortrup og jeg selv. Henning Karlby
gav os desuden en spændende beretning om en slægtning. –Jeg loddede stemningen til, at det var
et meget vellykket arrangement
I aften har vi generalforsamling. I april slutter vi denne foreningens 40. sæson med at høre om
herregårdsfruers hverdagsliv
Kommentarer og ønsker til foredragsemner høres gerne bagefter!

Fremmødet til vores foredrag har været noget svingende: Fra "Pænt" med nogle og 40 til
møderne, når vi har haft fremmed foredragsholder, ned til kun knap halvt så mange deltager i
vores øvrige arrangementer: Slægtstemaaftenerne
Slægtstema-aftener
Vi har nu i 10 sæsoner haft “slægtstemaaftener” på 4 onsdage som supplement til foredragsprogrammet. 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, men vi håber og tror, at deltagerne har fået et godt udbytte.
Bagefter vil vi gerne høre forsamlingens mening om temaaftenerne. – Og meget gerne ønsker til
emner, vi skal tage op!
Vi lagde ud med en gennemgang af slægtsprogrammet LEGACY 8 med Mette Fløjborg fra DISOdense og i november var emnet: Brug af slægtsfotos, med orientering om datering af ældre
portrætfotos ved Formanden samt Henning Karlbys anvisninger på, hvordan man indscanner og
bruger familiebillederne til fremstilling af flotte, appetitvækkende fotobøger. I februar udfordrede
Formanden de fremmødte med en samling tekster med gotisk håndskrift. En sidste temaaften er
endnu i vente om en god ugestid, hvor vi har fået Ulrik Alster Klug til at vise hvordan man søger i
de indscannede lægdsruller.
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 vist slet ikke haft nogen "10 minutter", men et tilbud står i venteposition.
En bøn: INDTEGN JER UDEN OPFORDRING! Det er ikke slemt. Husk, at I er blandt
venner!
40 års-jubilæum
Vores forenings 40 års-jubilæumsdag var den 21.oktober, men af praktiske grunde blev første
trin på fejringen blev taget ved mødedagen den 13.oktober. Inden aftenens foredragsholder,
Michael Dupont fik ordet, sang vi som indlednings- og festsang N.H.Frandsens ”Slægtsforskerens
sang” på Mandalay-melodien til akkompagnement på cd ved Thomas Bornemann Madsen. I
kaffepausen serverede vi hjemmelavede lagkager (Tak til Karen og Jonna og "mig selv").
På selve jubilæumsdagen, som var en tirsdag, havde vi arrangeret besøg på Rigsarkivet i
København. Vi var 6 af sted med et tidligt morgentog og 3 stødte til i København. Efter en
rundvisning havde vi tid til selvstændig forskning og alle fik vist et godt udbytte af denne "festdag".
Sensommerudflugt
Vores sensommer-udflugt er heldigvis blevet er fast tradition med god deltagelse. 29 deltagere var
den første lørdag i september med på turen til Christiansfeld med rundvisning i det skønneste vejr
af vores foredragsholder fra april. Kaffe med honningkage blev nydt i Brødremenighedens
bageri og hjemvejen blev lagt omkring Skamlingsbanken. En meget dejlig tur, som Hanne Olsen
havde lavet forarbejdet til.
Næste år har vi overvejet igen at tilgodese Fyn. Har medlemmerne en mening om det?– og i
øvrigt nogle ønsker / forslag til interessante besøgslokaliteter?
Slægts-Tidende
Til næste møde ligger afslutnings-hæftet på 11.årgang (nr.33) 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, har leveret hovedparten af stofmængden med deres fyldige foredragsreferater som
ofte har været suppleret med uddybende stof. Men der har også været interessante artikler fra vores
medlemmer Hanne Olsen, Kjeld Buhl, Henning Karlby og jeg selv. Vi siger mange tak! – og
ønsker os flere artikler fra medlemmerne, men er også glad for bare ideer til artikler.

Leif Horsmark har fortsat tilbudt sig som »Bla' bu'« – d.v.s. henter bladene hos bogtrykkeren i
Middelfart, kuverterer dem og bringer dem her til arkivet på udgivelsesdagen.
De uafhentede blade er det kassererens tunge lod at frankere med de dyre frimærker.
Spørgeskema om Slægts-Tidende
Da vi lægger meget arbejde og økonomi i »Slægts-Tidende« vil vi gerne i aften høre om
medlemmernes interesse for vores blad ved i kaffepausen at udfylde et udleveret spørgeskema om
bladet.
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. Fra tid til anden har vi som gave
fra medlemmer modtaget flere gode titler. Vi siger mange tak for betænksomheden!
Forrige år foretog vi en omorganisering af bogsamlingen, som blev emneopdelt 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! Udlånet har ikke været overvældende stort. Har alle
kendskab til vores bogsamling? Vi modtager gerne ønsker om konkrete boganskaffelser.
Arkivernes dag
Igen i år deltog vi her på arkivet på lokalhistoriske arkivers dag i november. Vi havde sat vores
udstilling op. Jonna Qvortrup, Jens Christian og Bodil Bruun-Toft og Formanden var travlt
beskæftiget hele dagen med at finde svar på de besøgendes spørgsmål
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.
Tidligere planer om, at arkivet skulle flytte til andre lokaler er gået i sig, men måske ikke endelig
afdøde, men der foreligger ikke, aktuelle oplysninger.
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. En særlig tak til Karen,
som uden "assisterende moccamester" har stået for kaffe/te-brygningen og serveringen næsten
alene. Jeg håber, at vi i aften kan få valgt en assistance 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

