
www.stokkildegaard.dk 

Nyhedsbrev fra slægtsforeningen april 2017 

 
Slægtsfest 23. september 2017 
Slægtsfesten nærmer sig. Vi skal, som vi plejer være i Stubhuset i Støvring. Programmet bliver 
udsendt om kort tid, så I kan se alle detaljer om, hvad der 
skal ske og hvad det koster at deltage. Man kan vælge at 
deltage hele dagen eller bare om aftenen, alt efter hvad 
man kan afse tid til. Alle fra slægten er velkomne. 
Vi håber at mange af jer møder op til en hyggelig dag 
sammen med slægten. Tænk det eventuelt som en 
familiekomsammen eller fætter-/kusinefest, hvor der er 
mulighed for at mødes med dem, man ikke ser så tit. Det 
kunne måske også bare være sjovt at se andre, som har de samme rødder som en selv.  

 
Ajourføring af slægtsbogen 
Arbejdsgruppen som ajourfører e-slægtsbogen har igen været samlet og har fået endnu flere ting i 
slægstbogen opdateret både med tekst og billeder. Vi mødes et par gange i årets løb. 
Ideen er, at der fra hver ane er slægtsmedlemmer, som påtager sig opgaven med at opdatere egen 
ane af slægten.  
Vi kunne sagtens bruge nogle flere til arbejdet. Alle, der har lyst, skal bare melde sig, når 
arbejdsdagene bliver meldt ud. Alle får et lille kursus i, hvordsan man gør både med tekst og 
billeder. Vi mødes på Rødding skole, hvor Bent Olesen sørger for, at vi kan få vores computere på 
nettet. Dagen plejer at se sådan ud: 

 kl. 9 mødes vi og får et rundstykke 
 Så arbejdes der med slægtsbogen 
 Kl. ca. 12.30 holder vi frokostpause   
 Så arbejdes der videre med slægtsbogen, indtil vi ikke gider mere 
 Inden vi skilles får vi lige en kop kaffe 

Ud over at ajourføre slægstbogen på arbejdsdagene, er alle velkomne til at sende opdateringer til 
bestyrelsen. Hvis I ikke ved hvilken ane i høre til, skal vi nok finde ud af at sende opslysningerne til 
den rette person, som kan lægge dem ind i slægtsbogen.  

 
Kontingent  
Vores kasserer Anni Gori sender om kort tid kontingentopkrævninger 
ud. Vi håber at I husker at betale, så der er lidt i kassen at gøre med, 
når der skal holdes slægtsfest.  
 
 
Til sidst vil vi fra bestyrelsen ønske alle en rigtig god påske. 


