Nyhedsbrev - oktober 2017

Kære medlemsforeninger
Slægtshistorisk weekend
Weekend’en blev en fin succes med 70 deltagere.
Som I forhåbentlig allerede har set på hjemmesiden, så gik slægtsforskerprisen til Danish Family Search for
for deres vedholdende, engagerende og uegennyttige indsats for at fremme adgangen til slægtshistoriske
data, og for at anspore og opildne slægtsforskere til at yde en utrættelig indsats for gennem crowdsourcing
at tilgængeliggøre data gennem indtastning og indeksering af folketællinger, kirkebøger, skoleprotokoller,
lægdsruller m.v.
De fleste foredrag fra weekend'en ligger på http://ssf.dk/index.php/slaegtshistoriskweekend/slaegtshistorisk-weekend/sw-2017-praesentationer.
Vi kan allerede nu annoncere, at Slægtshistorisk Weekend 2018 vil blive afholdt den 14.-16. september,
ligeledes på Nørgaards højskole i Bjerringbro, så reserver allerede nu denne weekend. Hvis du gerne vil
være sikker på at få tilsendt invitationen, så snart denne foreligger, så send en mail til
kirstensanders@gmail.com, så kommer du på en ”interesseliste”. Vær opmærksom på, at det ikke er en
tilmelding til weekend’en, men alene betyder, at du får en mail, så snart det er muligt at tilmelde sig.
Samarbejde med DIS Danmark
Det nedsatte Fremtidsudvalg arbejder hårdt på at skabe et godt og fornuftigt grundlag for en fælles,
fremtidig struktur. Arbejdet forventes færdigt ultimo 2017, således at resultatet kan blive udsendt til
foreningerne, så de kan nå at behandle det på deres generalforsamlinger i løbet af foråret med henblik på
en endelig godkendelse (forhåbentlig) på årsmødet i april 2018.
Besøg i foreningerne
Vi vil gerne – i det omfang det er praktisk muligt – tilbyde at komme rundt til foreningerne i løbet af
forårsmånederne (før årsmødet) for at uddybe og forklare det forslag, der kommer fra Fremtidsudvalget.
Måske er det muligt for foreninger, der ligger nogenlunde i samme område at arrangere et fællesmøde,
således at jeg/vi ikke nødvendigvis skal deltage i 25-30 møder i løbet af 1-2 måneder.
Slægtsforskeren
Forhåbentlig nyder I det gode blad, som I får. Vi synes, at det har en fortræffelig kvalitet. Vi modtager
naturligvis stadig gerne artikler fra jer. De kan sendes til Anton Blaabjerg (forlag@ssf.dk). Artikler skal
skrives uden spalter og uden billeder. Hvis der skal billeder i artiklen, skal disse fremsendes separat i højst
mulig opløsning (de skal altså ikke være sat ind i artiklen, men man må gerne angive, hvor man ønsker
billedet indsat. Det er vigtigt, at adresseændringer, tilgang og afgang til foreningen sendes hvert kvartal til
kirstensanders@gmail.com, således at der kan blive udsendt blade til de korrekte personer.
Programmer og kontaktoplysninger
Deadline for indsendelse af såvel kontaktoplysninger som programmer er 1. november 2017. Oplysningerne
sendes til 1suppl@ssf.dk. Hvis der ikke er modtaget noget inden fristens udløb, vil vi bruge de eksisterende
kontaktoplysninger.
Venlig efterårshilsen
Kirsten Sanders, formand SSF

