Julenyhedsbrev - december 2017
Kære medlemsforeninger
Først og fremmest GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR til jer alle
Forhåbentlig bliver det et spændende og begivenhedsrigt nyt år med en ny fælles landsorganisation for alle
slægtsforskere i Danmark.
Slægtsforskeren
Bladet er lige på trapperne, eller måske har du allerede modtaget det. Vi er glade for det samarbejde, der
har været med DIS-Danmark omkring udgivelsen af bladet, og vi synes, at det hele året igennem har været
et blad med mange vægtige, væsentlige og velredigerede artikler – lige til at blive glad af.
Årsmødet lørdag 21. april 2018
Vi skal nok udsende dagsorden m.v. i god tid inden mødet, men book allerede nu dagen ind i jeres kalender.
Det væsentligste punkt på dagsorden bliver uden al tvivl forslaget om vedtagelse en sammenlægning af SSF
med DIS-Danmark, og vi håber, at I alle har gjort jer tanker om dette, drøftet det i jeres bestyrelser og med
jeres medlemmer, og eventuelt har taget imod tilbuddet om at få én ud, der kan fortælle jer noget mere
om, hvad sammenlægningen kommer til at betyde for jer som forening og for jeres medlemmer.
Skriv eller ring gerne til kirstensanders@gmail.com / 21213091 og træf aftale om et møde, hvis I ikke
allerede har arrangeret et sådant.
Herudover kommer der selvfølgelig som
sædvanligt et godt foredrag på mødet – Ulrich
Alster Klug har lovet at komme og underholde
os.
Slægtshistorisk weekend
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, så var det
en fantastisk weekend vi havde i 2017, og det
er dejligt at konstatere, at der ligesom sidste år
var et lille overskud.
Vi er allerede nu i gang med at planlægge
næste års slægtshistoriske weekend, der bliver
holdt 14-16 september 2018, og vi kan love, at
det bliver mindst lige så spændende som sidste
år – og med mere medinddragelse af alle
deltagerne, så i 2018 får i faktisk behov for de
medbragte computere. 😊
Slægtsforskerdag i Aabenraa
SSF deltog sammen med DIS-Danmark med en
stand på Slægtsforskerdagen på Rigsarkivet i
Aabenraa. Det var en travl dag, men der var
dog heldigvis også tid til at tale med nogle af
de andre fremmødte foreninger.

Venlig nytårshilsen og på glad gensyn i 2018
Kirsten Sanders, formand SSF

