
 

 

Nyhedsbrev fra slægtsforeningen april 2012 

 

Slægtsfest  

Så er der dato på næste slægtsfest. Det bliver den 13. september 2014 i Stubhuset i Støvring. 

Repræsentanterne for de 10 aner kan allerede nu begynde at tage fat i deres familie, for at få dem 

med til festen. Gør slægtsfesten til et fast arrangement, hvor familien mødes og har en hyggelig 

dag sammen. 

Slægtsbogen 

Arbejdet med at ajourføre slægtsbogen slutter aldrig. Næste møde for ajourføring af slægtsbogen 

bliver enten 29. september eller 6. oktober 2012. Stedet er endnu ikke på plads. Der er udtrykt 

ønske om, at vi kunne mødes på Sjælland. Det forsøges derfor at skaffe computerlokale på 

Sjælland. Hvis ikke det lykkes afholdes mødet på Lem skole som tidligere.  

Alle kan være med. Er der nye deltagere, bliver de undervist i, hvordan de skal få deres 

slægtsmedlemmer lagt ind i slægtsbogen.  

Invitation bliver sendt ud senere. 

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. Til sidste slægtsfest blev det besluttet, at Anders Bertelsens 

gravsten skulle renoveres. Jens Ditlev Pedersen går nu i gang med at undersøge, om vi kan få lov til 

det. Nationalmuseet er ansvarlig for kirken og kirkegården og skal derfor spørges. 

Slægtsforeningens fremtid 

På vores bestyrelsesmøde den 21. april var foreningens fremtid på dagsordenen. Det er svært at 

samle bestyrelsesmedlemmerne. Vi var 4 ud af 11 mulige til bestyrelsesmødet. Der er aner, som 

ikke er repræsenteret til slægtsfesterne. Lige nu er der ingen repræsentanter fra ane 2 og 3 i 

bestyrelsen. Der er aner som ikke har repræsentanter med til ajourføring af slægtsbogen. 

Spørgsmålet var derfor om foreningen skal fortsætte, eller om vi skulle forsøge at få flere på 

banen? 

Vi var enige om ikke at give op. Vi vil indtil sommerferien forsøge at kontakte flere medlemmer for 

at få alle aner repræsenteret i bestyrelsen. Vi har brug for repræsentanterne i bestyrelsesarbejdet, 

når der skal findes medlemmer til at ajourføre slægtsbogen og når der skal inviteres til slægtsfest. 

Til ajourføring af slægtsbogen i efteråret, vil der også blive holdt bestyrelsesmøde, hvor vi håber at 

kunne byde 2 nye medlemmer velkommen i bestyrelsen og samtidig håber vi, at vi kan samle hele 

bestyrelsen. 


