
 

 

Nyhedsbrev fra slægtsforeningen februar 2013 

 

Ajourføring af slægtsbogen 
Ajourføring af slægtsbogen stopper aldrig. Vi er kommet langt, men der mangler stadig 

repræsentanter fra ane 2 og 3, som vil påtage sig opgaven. Vi håber i bestyrelsen, at der er nogen 

der vil melde sig.  

Er der flere fra de andre aner, som vil være med, er de også velkomne. 

Vores næste arbejdsdag er søndag den 5. maj. Det bliver på en skole oppe hos Anni og Bent. 

Tidspunkt og sted bliver meldt ud senere. Men sæt allerede kryds i kalenderen. 

 

Hvad gør vi med de papirer, billeder og film om slægten, som vi har i vores 

gemmer? 
Mange har sikkert gamle billeder m.m. liggende. Hvis vi ikke gør noget ved dem, risikerer vi, at de 

bare forsvinder. Vi har fået en aftale med lokalhistorisk forening for Rebild Kommune, at vi kan 

aflevere, alt det vi har til dem, så det bliver gemt for fremtiden. 

Samtidig er vi i bestyrelsen ved at finde ud af, hvad og hvor vi kan gemme noget af materialet på 

hjemmesiden og i slægtsbogen.  

Så begynd endelig at finde frem.  

Vi vil i bestyrelsen tage stilling til, hvordan vi rent praktisk gør, når vi den 5. maj mødes til 

arbejdsdag. 

 

Renovering af gravsten på Buderup Kirkegård 
Vi har nu undersøgt, om vi kan få lov til at renovere Anders Bertelsens gravsten på Buderup 

Kirkegård. 

Ønsker vi at få det gjort, skal vi sende en anmodning til provsten. Stenen er ikke bevaringsværdig 

og derfor skal der ikke søges specielt om det.  

Vi vil nu finde ud af, hvad det vil koste og derefter tage stilling til, hvad vi gør på bestyrelsesmøde i 

august måned. 

 

Slægtsfest  
Tiden løber og vi skal allerede til at tænke på planlægning af den næste slægtsfest, som afvikles 

den 13. september 2014 i Stubhuset i Støvring. 

Vi håber, at der er rigtig mange medlemmer, der har lyst til at deltage.  

Er der nogen af jer, der har gode ideer til hvordan festen skal afvikles, vil vi gerne høre fra jer. Vi 

skal i bestyrelsen snakke planlægning af festen på bestyrelsesmødet i august. Send derfor jeres 

ideer til os inden da. 

 

Medlemmer   
Det ville være dejligt om vi kunne skaffe flere 

medlemmer til foreningen. Vi har derfor fået lavet 

postkort, som kan sendes til de familiemedlemmer 

der ikke er medlemmer. Har i nogen i vil sende til, 

kan i få postkort ved at henvende jer til Anni Gori 

på e-mail kasserer@stokkildegaard.dk eller telefon 
23 98 53 99. 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 


