Foreningens faste mødested er: Holstebro Museum, Museumsvej 2,
7500 Holstebro.
Midlertidig, mens Holstebro Museum er under ombygning, er vi uden fast
mødested, men vore foredragsarrangementer er henlagt til Bibliotekssalen
på Holstebro Rådhus. Vore øvrige arrangementer fremgår altid af information på hjemmesiden: www.nordvestjysk-slaegt.dk
Indmeldelse kan ske på foreningens hjemmeside www.nordvestjysk-slaegt.dk
eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne:
Foreningen blev stiftet i Holstebro den 4. april 1977 med det formål at
fremme interessen for egns- og slægtshistorie og støtte medlemmerne med
at dyrke disse emner.
I dag dækker vi hele det nordvestjyske område og indgår sammen med ca.
30 andre foreninger i en landsdækkende sammenslutning af slægtshistoriske foreninger. Vi er ca. 110 medlemmer.
Se nærmere på: www.nordvestjysk-slaegt.dk
Bestyrelse:
Formand og kursusleder:
Hans Toudal
Flintøksen 24 – Mejrup, 7500 Holstebro
Tlf. 2629 7467
ht@nordvestjysk-slaegt.dk

Webmaster:
Per Nørgaard Laugesen
Klostervej 89 – Tvis, 7500 Holstebro
Tlf. 2040 9299
pl@nordvestjysk-slaegt.dk

Kasserer:
Carsten Kamuk
Hovedgaden 7, Tvis, 7500 Holstebro
Tlf. 9743 5529
ck@nordvestjysk-slaegt.dk

Bestyrelsesmedlem:
Per Trojelsgaard Larsen
Højdevej 9, Hornshøj, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 7448
ptl@nordvestjysk-slaegt.dk

Folkeuniversitetsrepræsentant (FU):
Jens Erik Villadsen
Kongelyset 18, 7500 Holstebro
Lisbyvej 13, Fjaltring, 7620 Lemvig
Tlf. 2222 5308
jev@nordvestjysk-slaegt.dk

Suppleant:
Ellen Pedersen
Abildåvej 2, Abildå
6973 Ørnhøj
Tlf. 97384215
ep@nordvestjysk-slaegt.dk

Kontaktpersoner i Ringkøbing-Skjern:
Jette Thorninger
Tlf. 42159706
jthorninger@yahoo.dk

Grete Lybæk
Tlf. 97323110
hvashoj@dadlnet.dk

40 års jubilæumsarrangement
Nordvestjysk slægtshistorisk Forening
Lørdag 16. september kl. 10 til 16
Mejrup Kultur og Fritidscenter
Elkjærvej, Mejrup, 7500 Holstebro

Giv anerne ansigt på skrift:
Fra fakta til fængslende fortælling
v/ journalist Lotte Printz
med støtte fra

Dagens program
Arrangement for medlemmer af
Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
Kurset afholdes i
Mejrup Kultur- og Fritidscenter, Multisalen
Elkjærvej, Mejrup, 7500 Holstebro
Program:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00 ankomst og registrering samt morgenkaffe
ca. 10.15 oplæg og kursus
12.00 Frokost incl. 1 øl/vand
ca. 12.30 oplæg og kursus
14.00 Eftermiddagskaffe
ca. 16.00 Afslutning

Samlet pris for medlemmer 200 kr.
Samlet pris for nye medlemmer 275 kr.
Tilmelding: På mail til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller telefon
26297467.
Seneste frist for tilmelding er onsdag den 13. september 2017.

Giv anerne ansigt på skrift:
Fra fakta til fængslende fortælling
v/ journalist Lotte Printz, Aarhus
Du har gjort et kæmpe stykke arbejde allerede. Indsamlet oplysninger, datoer, adresser og erhverv på slægtninge – formentlig
århundreder tilbage i tiden. Men hvordan får du formidlet deres
historie, gjort de døde kilder og de mange data levende på papiret,
så også din læser bliver fanget af de fantastiske forfædre?
Opslagsværket har du måske lavet. På dette kursus får du fif til,
hvordan slægtsbogen kan blive en fængslende fortælling – blandt
andet gennem din egen store historiske viden og med tips og tricks
fra skribenten og fortællerens værktøjskasse.
Kurset består af oplæg, eksempler og små øvelser, der inddrager
deltagerne aktivt. Der vil desuden være rig mulighed for at stille
spørgsmål og for pingpong oplægsholder og deltagere imellem.
Efter kurset ved du mere om:

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive
ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259
millioner kr.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen
– grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der
har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

-

Hvorfor du skal holde dig læseren for øje
Den gode historie og udvælgelse
Hvilke elementer, der gør en god fortælling god, og som
kan give anerne et ansigt

Hvorfor det kan være nødvendigt at kradse i kronologien og løsne
lidt på livrem og seler.

