
Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn  
Formål:  
At samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, 
oplysende foredrag, kurser og ekskursioner, at øge kendskabet til 
slægtsforskning.  
Nybegyndere i slægtsforskning hjælpes i gang.  

Foreningen afholder ca. 10 møder/arrangementer om året, som er en 
blanding af ovennævnte. Alle møder afholdes på: 
BRÆNDERIGÅRDEN, Algade 104, 4760 Vordingborg og starter kl. 
19:00.  
Parkering i gården med indkørsel fra Glambæksvej.  
Der er mulighed for at arbejde på egen PC, idet der er trådløs 
internetforbindelse.  

Årskontingent: 175. pr. person  

Indbetales senest 1/2 til: Lollands Bank  
Reg. nr.: 6220, konto nr.: 1103652  
Reference: Dit navn  

Derefter sendes en e-mail til kassereren med oplysning om: Navn – 
Adresse – Telefon - E-mail.  
Eller man betaler direkte til kassereren på en mødeaften. På 
foredragsaftener er gæster velkomne. Pris kr. 50.  

Bestyrelsen:  

Formand: Lykke Christensen  
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg 
tlf. 4051 9808 - e-mail: kogl@webspeed.dk 

Kasserer: Laila Herskind  
Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg  
tlf. 2370 2404 - e-mail: laila@vaksdata.dk  

Sekretær: Torben Nørgård 
Keidamsvej 13, 4760 Vordingborg 

Bestyrelsesmedlem: Mogens Hansen 

Kastanievej 18, 4773 Stensved  

Bestyrelsesmedlem: Henning Stage  
Engvej 7, 4760 Vordingborg 

 

Foreningens CVR nr.: 31 82 35 36 

        

   Program 

    Forår og efterår 2018 

            

 

mailto:laila@vaksdata.dk


Tirsdag 18-09-2018 

”Åbent Hus – Hvordan kommer du i gang med at slægtsforske” 

Vi leder i kirkebøger og folketællinger, for at vise hvordan man finder sig 
selv og sine slægtninge. Kom og bliv inspireret til at finde dine aner  

 

Tirsdag 09-10-2018 

”Cafeaften – hvor øvede medlemmer hjælper mindre øvede”.  

NYT – NYT - nu er der også mulighed for medlemmerne, kort at fortælle 
om egne sjove/spændende/lærerige oplevelser med slægtsforskning, 

(aftales forinden med formanden).  

 

Tirsdag 23-10-2018 

. ”Fremmede i Danmark: Roepolakker og Romaer” 

Museumsinspektør Lene T. Buur kommer og fortæller om, hvordan man 
ved hjælp af forskellige arkiver stykker historien sammen, om 

indvandrerne der kom hertil i 1800 tallet.  

 

Tirsdag 06-11-2018 

Cafeaften med hjælp til selvhjælp – hvor vi også gerne hører, hvad 
medlemmerne har af spændende ting at fortælle. 

 

Tirsdag 27-11-2018 

”De sindsyge og de døde” 

Kom til et inspirerende foredrag med Michael Dupont, hvor han fortæller 
om, hvordan man finder dødsattester og andre oplysninger i 

sindsygehospitalernes arkiver. 

 

Tirsdag 22-01-2019 

”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner” 

Peter Wodskou Christensen fortæller ,ved eksempler fra egen 
slægtsforskning , hvad man kan finde  i  diverse mindre benyttede 

arkiver.. 

 

 

Tirsdag 12-02-2019 

”Cafeafen” med hjælp til selvhjælp – hvor vi også gerne hører, hvad 
medlemmerne har af spændende ting at fortælle. 

 

Tirsdag 26-02-2019 

 

”Besøg på Arbejdermuseet & ABA ` s afdeling i Tåstrup” 

Vi skal besøge museets arkiver, der ligger på Hørsvinget 5,2630 
Tåstrup. Der vil være rundvisning fra kl. 11-12:30. Vi prøver at 

arrangere samkørsel 

 

Tirsdag 12-03-2019 

”Cafeaften”- som ovenfor. 

 

Tirsdag 26-03-2019 

Generalforsamling, og derefter ”cafeaften”. 

 

Tirsdag 16-04-2019 

”Skøde-og panteprotokoller” 

Torben Albret Kristensen vil fortælle om, hvordan man kan bruge disse 
protokoller til at få oplysninger om vore forfædres ejendomme. 

 

 

Medbring evt. egen PC til møderne, der er adgang til trådløst net. 

Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden www.SVOO.dk 

Alle er velkomne også nye medlemmer, medbring gerne kaffe 

Ændring af programmet kan forekomme, hvis en foredragsholder er syg 
eller af anden årsag er forhindret i at komme.  

 

Er du kørt fast i din forskning, prøv at sende en mail til 
Kate på mail: kate_nielsen@stofanet.dk 

http://www.svoo.dk/

