Den 31. januar 2018

Kære Medlemmer.

Vi startede det nye år 2018 med foredrag af Lene Dige, Forfatter og Arkivleder i Dronninglund,
der fortalte historien om de Cirkus- og Gøglerslægter der bosatte sig i Dronninglund-området –
nærmere omtale - se fyldigt referat med kilde-materiale samt billeder på Foreningens
hjemmeside.

Den 10. januar afholdt vi et fælles medlemsmøde for medlemmer af vor forening og medlemmer af
Slægt & Data/DIS-Aalborg. Til mødet var inviteret to repræsentanter for de to landsforeninger
Kirsten Sanders formand for SSF og Jan Amnitzbøll Krusell kasserer i DIS-Danmark. Notat fra
mødet er udsendt til foreningens medlemmer.

Ligeledes i det nye år har vi, sammen med Nordjyske Medier, afholdt to særdeles velbesøgte
arrangementer for Nordjyskes faste abonnenter, hvor Birgitte Hansen og Jørn Bolander fortalte
de mange fremmødte af Nordjyskes faste abonnenter hvordan de kommer i gang med
slægtsforskning.
En præsentation som Birgitte og Jørn gennemførte på bedste vis og som de har fået megen ros
for.
Et samarbejde vi har været glade for og som vi håber måske kan udvikle sig til andre fremtidige
arrangementer til fælles glæde.

-----oOo-----

Vores næste arrangement er et medlemsmøde
Mandag den 5. Februar Kl. 19.00-21.00; Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg;
Foredrag ved Jakob Ørnbjerg, historiker, ph.d.

Historien om en henrettelse
I foråret 1750 satte fundet af et barnelig på Storvorde kirkegård den østhimmerlandske landsby
på den anden ende. Mistanken rettede sig snart imod den ugifte Margrethe Jochumsdatter, der
efterfølgende blev dømt skyldig og henrettet for barnemord. Via de bevarede kirkebøger,
justitsprotokoller og regnskaber bliver det muligt at oprulle denne tragiske historie.

-----oOo-----

Forårets resterende program ser derefter således ud (se den fulde foredragsomtale på vores
hjemmeside) :

Mandag den 5. marts kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6, Aalborg
(samme sted som vanligt)
Forfatter m.v. Anne Holm Christensen vil give sit bud på hvordan man skriver en bog om ens
families liv?

Anne Holm Christensen er mangeårig arbejdsmiljørådgiver og underviser. Arbejder nu som
selvstændig forfatter og foredragsholder, blandt andet på baggrund af studier i historie ved
Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Generalforsamling Mandag den 19. marts kl. 19.00, Strandvejen 12-14, Aalborg.
Dagsordenen m.v. vil blive udsendt senere.

Mandag den 9. april kl. 19.00-21.00, Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg
Tommy Eggers vil fortælle om sin egen slægtsforskning

Mandag den 23. april kl. 19.00-21.00. Besøg hos Sundbysamlingerne på adressen,

Bryggergården, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby.
Der vil være begrænset deltagerantal, hvorfor der vil være tilmelding til dette arrangement, hvor
tilmelding skal ske til Flemming Højgaard, tlf. 4079 6462 eller mail : fl.hojgaard@gmail.com og
skal være Flemming i hænde senest mandag den 16. april.
Tilmeldingerne vil blive registreret efter først til Mølle-princippet

Mandag den 7. maj kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6, Aalborg
(samme sted som vanligt)
Foredrag ved Seniorkonsulent Erik Kann : På kryds og tværs i det gamle Herredsfogedarkiv.
Foredragene på Badehusvej sker i samarbejde med Folkeuniversitetet

-----oOo-----

Tove Michelsen og hendes trofaste hjælpere der afvikler workshop for nye slægtsforskere
hver anden torsdag kl. 15-17 på Stadsarkivet kunne godt bruge et par hjælpere mere –
Tove siger, det er en stor glæde at hjælpe de nye slægtsforskere og se den glæde de nye
går hjem med og kommer igen 14 dage senere for at tage næste skridt – så har du lyst og
tid, så vil Tove m.fl. tage imod med kyshånd.

-----oOo-----

Her først i det nye år er det også tid til at betale kontingent, som gælder for hele 2018. Så, hvis du
fortsat vil modtage fire spændende blade i 2018, samt deltage i foredrag og andre
medlemsarrangementer, så er det tid nu.
De fleste har allerede betalt og kan derfor selvfølgelig se bort fra dette lille opråb, lige som det
selvfølgelig heller ikke gælder æresmedlemmer.

Kontingentet er uændret 150 kr, som er gyldig for en single eller for et ægtepar.
Sidste betalingsfrist er 1. februar 2018, men der holdes åben for indbetalinger nogle få dage endnu

Det kan betales online HER
ELLER
du kan overføre kontingentet til foreningens bankkonto 7450 - 4439
600 (HUSK NAVN ELLER MEDLEMSNUMMER)
ELLER ALTERNATIVT
kan du få tilsendt et girokort (kontakt kassereren)

-----oOo-----

Nordjyske Historiske Avisarkiv.

Bestyrelsen har besluttet igen at
tegne et årsabonnement på adgang til
Nordjyske Mediers Historiske
Avisarkiv (mulighed for at søge i
aviserne helt fra 1767).
Du kan også, som medlem af
foreningen købe adgang for halv
pris, 250 kr for et år, startende 1.
marts 2018.

Betingelsen for dette tilbud er, at du er medlem af foreningen, dvs. at du har betalt
dit kontingent for 2018, samt at du indbetaler et beløb på kr. 250 til foreningens konto nr.
7450 - 4439 600 tydeligt mærket med Navn, Adresse og mailadresse.
Sidste betalingsfrist er 1. februar 2018, men der holdes åben for indbetalinger nogle få dage endnu

Hvis du benytter foreningens online kontingentbetaling HER, kan du betale det samtidig med
kontingentet.

Først når disse to indbetalinger (kontingent og avisadgang) begge er registreret hos kasseren bliver
aftalen om adgang åbnet fra 1. marts.

Melder man sig efter ikrafttrædelsen, så skal man stadig betale de kr. 250, som så gælder for resten
af den igangværende periode (altså mindre end 1 år).

Godt nytår og go' slægtsforskning i 2018

Kassereren
Flemming.

-----oOo----Foreningens hjemmeside : www.slaegt-aalborg.dk
Som altid vil foreningens kasserer (Flemmingviking@yahoo.dk) meget gerne have at vide hvis der sker
adresseændringer, telefonændringer eller hvis nogen får ny e-mailadresse.

-----oOo-----

