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Slægtsfest  

Så nærmer slægtsfesten sig. Så det er tid at vi hver især få samling på vores del af slægten, så vi 

kan blive så mange som muligt til festen. De 10 aners repræsentanter i bestyrelsen har ansvar for 

at dele invitationer ud til dem, de kender i deres del af slægten, men alle kan hjælpe til for at få 

invitationen sendt ud til så mange som muligt. Alle kan glæde sig til en hyggelig dag i godt selskab 

den 10. september i Stubhuset i Støvring. Programmet for dagen bliver lagt ind på hjemmesiden.  

Slægtsbogen 

Arbejdet med at ajourføre slægtsbogen slutter aldrig. Bestyrelsen har besluttet, at der er en årlig 

arbejdsdag, hvor vi hjælper hinanden med at ajourføre slægtsbogen. Næste gang er den 5. 

november i Ribe. Vi starter som sædvanligt kl. 10. Alle er velkomne. Er der nye deltagere, bliver de 

undervist i, hvordan de skal få deres slægtsmedlemmer lagt ind i slægtsbogen.  

Vores slægtsfars gravsten på kirkegården ved Budderupholm Kirke 

Vi har i forbindelse med tidligere slægtsfester besøgt Budderupholm kirke, hvor vores slægtsfader 

Anders Bertelsen er begravet. Nu har Erna S. Stubberup undersøgt, hvor gravsted og sten er, så vi 

til næste slægtsfest kan se gravstenen og vide, at det er den rigtige. Gravstenen trænger rigtig 

meget til en renovering. Til slægtsfesten tager vi i fællesskab stilling til, hvordan det kan ske. 

Slægtninge i Australien 

Nu ved vi, at slægtens hjemmeside gør en forskel. Flere slægtninge fra Australien har kontaktet os 

for at blive medlem af slægtsforeningen for at få adgang til slægtsbogen, så de har mulighed for at 

finde frem til deres aner.  

Slægtsforeningen på Facebook 

Bestyrelsen har drøftet en ny måde at finde frem til slægtninge. Mange finder deres gamle 

skolekammerater på Facebook. Slægtsforeningen vil nu oprette en profil på facebook for at finde 

flere slægtningen og forhåbentlig også nye medlemmer til foreningen. 

Vore forfædres deltagelse i krigen i 1864 

DR P4 har oprettet en side på deres hjemmeside, hvor alle har mulighed for at sætte historier ind, 

som fortæller om deres slægtninges deltagelse i krigen. Claus Leopold har lagt Anders Chr. 

Andersens (ane 3) historie ind. Læs hans spændende historie på hjemmesiden ved at klikke ind på 

følgende link http://www.dr.dk/P4/Events/1864/Kortplatform/20110309112302.htm og 

derefter på det sorte flag syd for Ålborg. 


