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Nyhedsbrev fra slægtsforeningen 

 

Arbejdsdage  

Vores næste arbejdsdag, hvor vi ajourfører slægtsbogen bliver 

hos Kirsten og Ole. I kan allerede nu tilmelde jer på tlf.

ane9@stokkildegaard.dk  

Vi starter kl. 11 og arbejder til kl. 

computer med. 

Alle er som sædvanlig velkommen til at deltage. Hvis I ikke har været med

hvordan man arbejder i Slægtsbogen. 

 

Bestyrelsen har vedtaget, at vi i fremtiden planlægger arbejdsdage den første weekend i april og 

oktober og som lovet, bliver de placeret rundt omkring i landet. Vi håber, at det kan få lidt 

at deltage. Så skynd jer at sætte datoerne i kalenderen.

 

Slægtsbogen  

For at sikre ensartethed i slægtsbogen og også for at gøre den læsevenlig, bliver der udarbejdet en 

vejledning til, hvor de forskellige informationer skal placeres

regnvejrsdag, hvor den kan blive lavet 

Har I ikke mulighed for at deltage i ajourføringen

og andet, som kan være interessant at få ind i slægtsbogen til en i bestyrelsen. Så s

det lagt ind i slægtsbogen. 

 

Slægtsgravstedet 

Der er kommet besked om, at vi igen skal tage stilling 

til om vores slægtsgravsted på Sørup kirkegård

Else Marie Bertelsen er begravet,

har vi betalt for pasning af gravstedet.

Bestyrelsen har besluttet at forsøge at få gravstedet 

erklæret bevaringsværdig og dermed få kirken til at 

passe gravstedet. Eftersom jorden til både kirke og 

kirkegård er doneret af Anders og Else Marie Bertelsen 

mener vi, at det vil være rimeligt.

 

Hjemmesiden  

Til slægtsbogen er det nu muligt at få en gæsteprofil

Brugernavn og kodeord vil også kunne ses på hjemmesiden.

Med gæsteprofilen er det ikke muligt at se billeder og det er

Gæsteprofilen skal virke som en appetitvækker til at ville se mere. For at få f

slægtsbogen, skal man være medlem.

Brugernavn: gaest@stokkildegaard.dk

Kodeord: 100Heste 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Nyhedsbrev fra slægtsforeningen maj 2018

Vores næste arbejdsdag, hvor vi ajourfører slægtsbogen bliver den 20. oktober 2018 i Jægerspris 

I kan allerede nu tilmelde jer på tlf. 4753 1434 eller e-mail

Vi starter kl. 11 og arbejder til kl. ca. 16. Undervejs er der rundstykker og frokost. Alle tager egen 

Alle er som sædvanlig velkommen til at deltage. Hvis I ikke har været med før, bliver I undervist i 

hvordan man arbejder i Slægtsbogen.  

Bestyrelsen har vedtaget, at vi i fremtiden planlægger arbejdsdage den første weekend i april og 

bliver de placeret rundt omkring i landet. Vi håber, at det kan få lidt 

at deltage. Så skynd jer at sætte datoerne i kalenderen. 

For at sikre ensartethed i slægtsbogen og også for at gøre den læsevenlig, bliver der udarbejdet en 

vejledning til, hvor de forskellige informationer skal placeres (Der skal lige komme en 

hvor den kan blive lavet ). 

Har I ikke mulighed for at deltage i ajourføringen, kan I stadig sende rettelser, opdateringer, billeder 

og andet, som kan være interessant at få ind i slægtsbogen til en i bestyrelsen. Så s

Der er kommet besked om, at vi igen skal tage stilling 

til om vores slægtsgravsted på Sørup kirkegård, hvor 

, skal bevares. Indtil nu 

af gravstedet. 

Bestyrelsen har besluttet at forsøge at få gravstedet 

erklæret bevaringsværdig og dermed få kirken til at 

passe gravstedet. Eftersom jorden til både kirke og 

kirkegård er doneret af Anders og Else Marie Bertelsen 

at det vil være rimeligt. 

Til slægtsbogen er det nu muligt at få en gæsteprofil, som I som medlemmer også kan give videre. 

Brugernavn og kodeord vil også kunne ses på hjemmesiden. 

Med gæsteprofilen er det ikke muligt at se billeder og det er heller ikke muligt at se hele teksten. 

Gæsteprofilen skal virke som en appetitvækker til at ville se mere. For at få fuld adgang til 

skal man være medlem. 

gaest@stokkildegaard.dk 

maj 2018 

en 20. oktober 2018 i Jægerspris 

mail 

16. Undervejs er der rundstykker og frokost. Alle tager egen 

før, bliver I undervist i 

Bestyrelsen har vedtaget, at vi i fremtiden planlægger arbejdsdage den første weekend i april og 

bliver de placeret rundt omkring i landet. Vi håber, at det kan få lidt flere til 

For at sikre ensartethed i slægtsbogen og også for at gøre den læsevenlig, bliver der udarbejdet en 

(Der skal lige komme en 

stadig sende rettelser, opdateringer, billeder 

og andet, som kan være interessant at få ind i slægtsbogen til en i bestyrelsen. Så sørger vi for at få 

, som I som medlemmer også kan give videre. 

heller ikke muligt at se hele teksten. 

uld adgang til 


