Den 27. november 2017

Kære medlemmer
Vi afslutter efterårets omfattende program med et medlemsmøde.
Mandag den 4. december kl. 19.00-21.00, Stadsarkivet, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg
I 1950-erne boede der i Nørresundby, på toppen af Forbindelsesvejen, en anderledes
udseende mand, der, alene ved sit udseende, på denne tid, vakte opsigt i bybilledet. Denne
person vil blive behandlet i det efterfølgende foredrag
Historien om Harry – Professor Stärkström – Harry Stålmann
Kirsten Andersen og Flemming Højgaard fortæller om deres fædres fætter Harry Christen
Sørensen (1911-1994), som kaldte sig Professor Stärkström og som senere tog
navneforandring til Harry Stålmann.
Harry på Fisketur i Hals
kilder

Kirsten i gang med

Flemming med aviserne
Efter et grundigt slægtsforskningsarbejde vil Kirsten og Flemming fortælle
om nye og overraskende sider af det interessante menneske, som Harry var.
Udover at have studeret arkivalier har de haft samtaler med familie til Harry og personer, der
har kendt ham. I løbet af foredraget kommer de ind på, hvad forskningen har bragt om et liv
levet under skæbnesvangre omstændigheder.
-----oOo-----

Vi omtalte i seneste nyhedsbrev at Forårets program 2018 i løbet af nogle få dage ville blive
tilgængelig på foreningens hjemmeside og vi kan nu bekræfte at programmet ligger på
hjemmesiden. Vi vil senere udsende programmet sammen med et nyhedsbrev.

Vores generalforsamling er fastlagt til mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00, nærmere følger
senere.

-----oOo-----

Fusionsdrøftelserne
De pågående forhandlinger om fusion mellem de to
Landsforeninger er foreløbigt resulteret i at
Fremtidsudvalget (= Arbejdsudvalget) har udsendt nogle
forslag til modeller for hvordan fremtiden kan tegne sig,
afhængig af om man vælger at stå uden for, at deltage
med delvist medlemskab eller som fuldgyldigt
medlemskab.
Vi har aftalt med Slægt &Data/DIS-Aalborg at vi i
fællesskab inviterer begge foreningers medlemmer til
fællesmøde
onsdag den 10. januar kl. 19.00.
Ved dette fællesmøde vil Kirsten Sanders, Formand i SSF og Næstformand i DIS-DK samt Jan
Amnitzbøl Krusell, Kasserer i DIS-DK komme og redegøre for mulighederne. Nærmere vil tilgå
senere.

-----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.

Med ønsket om et fortsat godt slægtsforsknings 2017 ønsker vi alle et fortsat godt efterår og
på gensyn mandag den 4. december kl. 1900.
Bestyrelsen.

-----------oOo----------

