Julenyhedsbrev - december 2016
Kære medlemsforeninger
Først og fremmest GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR til jer alle
Forhåbentlig bliver det et spændende og begivenhedsrigt nyt år for alle os slægtsforskere med nye
organisatoriske tiltag og mange nye digitale kilder at øse af.
Slægten
Bladet er lige på trapperne – er faktisk i skrivende stund på vej ud til vores medlemsforeninger. Her vil I
blandt andet kunne læse om de igangværende forhandlinger med DIS Danmark om en sammenlægning af
de to landsdækkende organisationer, og det vil vi selvfølgelig følge op på gennem vores løbende
nyhedsbreve.
Årsmødet 29. april 2017
Vi skal nok udsende dagsorden m.v. i god tid inden mødet, men book allerede nu dagen ind i jeres kalender.
Ud over et interessant årsmøde, hvor vi nok kommer til at tale ganske meget om arbejdet med
sammenlægningen med DIS Danmark, så venter der også et yderst spændende foredrag – og vi kan
allerede nu løfte sløret for, at det bliver Inger Burchardt, der kommer til at underholde os.
Fjernlån fra Rigsarkivet
Den endeløse historie. I første omgang
endte det jo nogenlunde godt med, at der
ikke blev lukket for fjernlånet. Til gengæld
blev åbningstiden på læsesalene reduceret,
og lørdagsåbningen forsvinder fra 1. januar.
Men nu er der så blevet varslet, at man vil
begrænse fjernlånet, således at det
fremover ikke længere være muligt at
fjernlåne arkivalier fra før 1848.
Igen forsøger de tre landsdækkende
organisationer at ændre denne beslutning,
men om det lykkes er helt uvist.
Slægtsforskerdag i Flensborg
SSF deltog sammen med DIS Danmark med
en stand på Slægtsforskerdagen i Flensborg.
Det var hyggeligt at være der sammen med
DIS Danmark, men det var også meget
travlt, med mange henvendelser og
spørgsmål, som vi heldigvis langt hen ad
vejen kunne hjælpe med til stor tilfredshed
fra spørgerne.

Venlig nytårshilsen og på glad gensyn i 2017
Kirsten Sanders, formand SSF

