
 

 

Nyhedsbrev fra slægtsforeningen januar 2014 

 

Slægtsfest den 13. september 2014 
Planlægningen af slægtsfesten er i fuld gang. Den kommer til at foregå i Støvring, som den plejer. 

Bestyrelsen håber, at alle allerede nu begynder at gøre familie og slægtninge opmærksomme på, 

at de skal til slægtsfest.  

Foreningen har fået lavet postkort med de 10 aner, som kan bruges til at invitere til festen. I skal 

bare henvende jer til Anni Gori på e-mail agori@fiberpost.dk , så får i det antal postkort tilsendt, 

som i har brug for. 

Invitation med program for dagen bliver sendt ud inden sommerferien. 

Som sædvanligt er der generalforsamling i forbindelse med slægtsfesten. 

 

Renovering af gravsten på Buderup kirkegård 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 26. januar besluttet, at Anders Bertelsens gravsten skal 

renoveres.   

Til slægtsfesten kan vi se resultatet. 

 

Ajourføring af slægtsbogen 
Arbejdet med at ajourføre den elektroniske slægtsbog fortsætter. Det næste arbejdsmøde er den 

26. april på Rødding Skole, VSD Rødding afdeling, Skolevej 1, 7860 Spøttrup, hvor vi kan låne 

computere m.m.  

Vi starter med bestyrelsesmøde kl. 9.00 og fortsætter arbejdet med slægtsbogen kl. 10.00.  

Alle, der har lyst til at være med, er meget velkomne. Vi kunne godt bruge flere til at hjælpe med 

arbejdet.  

Sæt derfor datoen i kalenderen allerede nu.  

 

Arkiv på hjemmesiden 
Hjemmesiden fungerer igen, efter at den er blevet omprogrammeret til et nyt 

programmeringssprog.  

I forbindelse med omprogrammeringen er der oprettet et arkiv for hver af de 10 aner. Her er der 

mulighed for at gemme papirer og billeder, som ikke umiddelbart hører til i slægtsbogen, men 

alligevel er med til at fortælle slægtens historie.  

Det betyder, at vi nu har to muligheder for at gemme gamle pairer og billeder, som har med 

slægten at gøre. Den anden mulighed er historisk arkiv i Støvring, som gerne tager gerne imod 

materiale fra slægten. 

Tag derfor jeres billeder og papirer med til ajourføringsdagen. Her er der mulighed for at scanne 

jeres materiale ind, så det kan blive lagt ind i arkivet på hjemmesiden. 

 

Ane repræsentanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen er stadig ikke fuldtallig. Vi mangler stadig repræsentanter fra ane 2, 3 og 5. 

Bestyrelsen fortsætter med at kontakte medlemmer af de tre aner, men vi vil gerne have hjælp fra 

jer, der er medlemmer af foreningen, til at finde repræsentanter. 

Hvis I kender nogen, der har lyst til at stille sig til rådighed, skal i bare henvende jer til Anni Gori. 

 

Venlig hilsen 

bestyrelsen 


