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ved generalforsamlingen den 14. marts 2016 

Beretning om aktiviteterne i foreningens 41. sæson 

Medlemstallet 

I den forløbne sæson har vi haft fornøjelsen af at kunne byde 3 nye medlemmer velkommen + 2, 

som har genoptaget kontingentbetalingen. Vi håber, at I vil blive tilfredse med 

medlemskabet! Desværre har vi også måttet konstatere, at 14 medlemmer – heraf 2 par – har 

forladt os; nogle har meldt sig regulært ud, men hovedparten er blevet slettet, fordi de ikke har 

betalt kontingent. Det er en dum måde, at sige farvel på. Kontingentet 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 87 medlemmer fordelt på 74 adresser. 1/5 fra Fyn; 4 fra Kolding&omegn; 3 fra  

Børkop-Vejle, en enkelt fra København og altså 53 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 det næste par dage. Har I ønsker til emner eller  

aktiviteter, så lad os høre! 

Mail-adresser 

Sidste år blev vi opfordret til at samle medlemmernes mail-adresser for at kunne kommunikere om 

arrangementer og eftersende eventuelle foredragsplancher (og måske en  kontingentpåmindelse?). 

Vi fik kun gjort det i forbindelse med Erik Kanns foredrag og turen til Flensborg. Vi prøver nu at gå 

mere systematisk til værks. Vi har fremstillet en medlemsliste, hvor I bedes at skrive jeres 

eventuelle mailadresse på eller kontrollere, at den vi har stående, stadig er gyldig. Der er ingen 

tvang. 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 Herregårdsfruers hverdagsliv med Annette Hoff, 

baseret på en meget fyldig dagbog Ved sæsonstart hørte vi  Ulrik Klug fortælle om Den store 

udvandring og kilder om denne. Dernæst fulgte en slægts-temaaften – dem vender jeg tilbage til. 

I oktober hørte vi om Kort og andre data i Geodatastyrelsen med Peter Korsgaard fra samme 

styrelse, hvis materialer, herunder udskiftnings- og matrikelkort, jo er blevet tilgængelige via nettet. 

Det var også i oktober, at vi tog på et meget vellykket besøg på Dansk Centralbibliotek for 

Sydslesvig i Flensborg.  – Med kun 7 deltagere! 

I november hørte vi om en endnu for lidt brugt kilde, som dog nok skal få en opblomstring: Avisen 

som kilde. De ældre aviser bliver i stigende omfang lagt on-line på mediestream af Statsbiblioteket. 

Efter en temaaften, som tog de 2 sidste foredragsemner op til nærmere studium, fik vi i december 

vores gamle kending (for 28.gang) Erik Kann, med emnet Udlagt barnefader. Hvordan finder vi 

ham? 

I det nye år lagde vi ud med at være "os selv" og åbnede "Spørgekassen", men indledte med 

nyskabelsen fra sidste år: Medlemmers fortælling om medbragte slægtsklenodier.  

– Men inden, vi gik i gang afholdt vi auktion over en del tidsskrifter, som var i færd med at 

sprænge vores bibliotekshylder - bogstavelig talt! Bydelysten var stor og salget indbragte 600-700 

kroner. 



Nina Andersen fremviste og fortalte om en flot kobberflagstang, som hendes farfar havde 

fremstillet hjemme ved kakkelovnen og Jesper havde medbragt et lille portræt, som angiveligt  

forestillede hans 6 x tip-oldemor. Til det knyttede der sig en spændende nylig opdagelse. 

Spørgekassen rummede spørgsmål fra Gudrun Bøgedal om, hvor man bedst afleverer sine 

slægtsforskerpapirer. Svaret skal gentages her: På det stedlige lokalarkiv eller hos DIS-Danmark.  

Bente Mikkelsen spurgte til herkomsten for Skælskørkøbmanden Jens True. Det havde  

spørgekassen også svar på (men ikke om hans kones).  

I februar hørte vi forfatteren Winni Østergaards levende fortælling om Helvig Pedersdatter. Så  

fulgte en slægtstemaaften, og i aften har vi generalforsamling.  

I april slutter vi foreningens 41. sæson med, at vores medlem Holger Lissner beretter om  Min 

slægts forhold til kristendommen i 6 generationer 

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, men kun knap halvt så mange deltager i  

vores øvrige arrangementer: Slægtstemaaftenerne  

Slægtstema-aftener 

Vi har nu i 11 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 og 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 "Hjælp hinanden. Slægtsforskning med sidemandsoplæring". Da kun 1 pc 

kunne komme på arkivets nye net, blev det klaret i fællesskab, så vi alle deltog om problememner 

som: Plejedatter - borgerlig vielse - patient på sindsygehospital - ung mand i lægdsrulle og  

betydning af jordpåkastelse. – Det var faktisk "En rigtig god løsning." 

I november samlede vi op på foredragsemnerne om aviser og kort. Med udgangspunkt i et skifte fra 

Fredericia i 1740'erne havde vi brug for historiske matrikelkort og topografiske kort og vi fik læst  

en masse gotisk håndskrift. Vi prøvede også avislæsning via mediestream. 

Vores temaaften i februar var en omvisning her på vores eget arkiv. 

På onsdag om 14 dage kommer det til at handle om brandforsikringsprotokoller 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 2 gange"10 minutter". Ester Nørrelykke har fortalt om en pudsig 

arvesag og Jesper fortalte om en formodet natlig begravelse. Tak til Ester! 

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

venner! 

Sensommerudflugt 

Sensommerudflugten, som var planlagt til Tidens samling i Odense, måtte desværre aflyses p.gr.a. 

for få tilmeldinger. Et spændende sted, men et sted, man selvfølgelig selv kan tage ind at se. En dyr 

bus blev sparet, så vi overvejer 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 12. årgang (nr.36) 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 

medlemmer Henning Karlby, Gudrun Bøgedal og mig selv. Vi siger mange tak! – og ønsker os  

flere artikler fra medlemmerne, men er også glad for bare ideer til artikler. 

Leif Horsmark har været »Bla' bu'« – d.v.s. henter bladene hos bogtrykkeren i Middelfart, 

kuverterer dem og bringer dem her til arkivet på udgivelsesdagen. – Et hverv, som dog tidligt blev 

overtaget af kassereren, som for at spare de dyre frimærker, også selv har bragt en del rundt,  

hjulpet af sekretæren. Tak til Leif for den hidtidige indsats. 

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!  

I januar holdt vi, som tidligere nævnt, auktion over især vores tidsskrifter, som ikke havde 

medlemmernes låneinteresse. Hylderne var ved at sprænges. Nu er der plads igen. 

Er der kommentarer vedrørende vores bibliotek? 

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 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.  

Tidligere planer om, at arkivet skulle flytte til andre lokaler er vist gået i sig selv. Bygningen er sat 

til salg, men arkivets lejemål er uopsigeligt i 6 år endnu.  Men man kan jo aldrig vide, hvad  

politikere kan finde på. 

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 Karen og Bodil, 

som har stået for kaffe/te-brygningen og serveringen og nu begge ønsker at stoppe. Jeg håber, at vi i  

aften kan få valgt en afløser 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/

