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Nyhedsbrev fra slægtsforeningen december 2016 
 

 

Slægtsfest i 2017 
Tiden går og vi nærmer os den næste slægtsfest. Den 23. september næste år håber vi at se rigtig 
mange af jer i Stubhuset i Støvring.  
Som det plejer at være, kan alle der er en del af slægten deltage. Vi håber derfor, at jer der er 
medlemmer af slægtsforeningen vil gøre et stykke arbejde med at fortælle jeres familie om festen 
og få dem til at deltage. Få dem til at sætte datoen i kalenderen allerede nu. 
Invitation og program med alle detaljer for dagen sender vi ud næste år. Men allerede nu kan vi 
løfte sløret for dele af programmet. 
Vi mødes i Stubhuset kl. 14 og drikker kaffe sammen, inden vi besøger Stokkildegaard og Sørup 
kirkegård. Herefter går turen tilbage til Stubhuset, hvor vi afholder vores generalforsamling med 
efterfølgende middag. Efter middagen vil flere fra slægten arrangere forskellige indslag, hvor vi 
kan både deltage og lade os underholde. 
Husk at fortælle jeres familie at de får et års gratis medlemskab af foreningen, hvis de deltager i 
festen.  
Deltagelse i festen koster 200 kr. for hele dagen. Børn op til 12 år er gratis. 
 

Arbejdsdag med slægtsbogen 
Den 23. marts 2017 arrangerer vi den næste arbejdsdag, hvor vi ajourfører slægtsbogen. Sæt 
derfor også denne dato i kalenderen. 
Det foregår som sædvanlig på Skolevej 1 i Rødding, hvor Bent sørger for, at der er et lokale på 
skolen, hvor vi kan tilkoble vores computere. 
Vi starter kl. 9 med kaffe og rundstykker. Vi slutter hen på eftermiddagen, så undervejs vil der 
være sørget for frokost og kaffe. 
Alle der har lyst kan være med. Dem der ikke tidligere har deltaget vil blive undervist i, hvordan 
man arbejder i slægtsbogen. 
 

Følg foreningen på facebook 
Foreningen er på Facebook men på en lukket side. Så hvis du har lyst at blive medlem af gruppen, 
skal man lige sende en mail til foreningen så vil vi sørge for at du får adgang. 
 
 
Til sidst vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 
 
 
 


