SLÆGTSHISTORISK WEEKEND 2017
Foregår 15. - 17. september 2017 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Tilmeldingsfristen er 1. august, og
man bliver først registreret som deltager, når betalingen er indgået.
Årets emne bliver "Kvinder i slægtshistorien", og vi har allerede nu fundet nogle super foredragsholdere.
Priserne bliver næsten som sidste år, og der er mulighed for tilmelding enten via DIS Danmarks
hjemmeside, http://www.slaegtogdata.dk, eller via mail til sekretaer@ssf.dk.
Indkvarteringsmulighederne er
1. dobbeltværelse med fælles toilet/bad - pris pr. person 1800 kr.
2. enkeltværelse, hvor man deler toilet/bad med en enkelt nabo - pris pr. person 2200 kr.
3. enkeltværelse med eget toilet/bad - pris 2800 kr.
Deltagelse uden overnatning: 1500 kr.
Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at finde en, som de kan dele værelse med, da det vil
begrænse antallet af deltagere meget, hvis alle vælger enkeltværelse. Dette er også grunden til, at vi har
prissat dobbeltværelserne så billigt.
Der er kun ganske få af type-2 værelserne.
Der er også mulighed for at komme til at bo på Bed & Breakfast enten i Bjerringbro i Villa Zira
(http://www.holmriis.com/overnatning/villa-zira/) eller på Søgården
http://www.holmriis.com/overnatning/soegaardens-bb/. Endelig er der kommet et nyt Bed & Breakfast
(http://www.holmriis.com/overnatning/herligheden/), men dette er noget dyrere, så hvis man skal bo her,
vil der blive opkrævet en ekstrapris.
Og så er der Bamsebo Camping (http://bamsebo.dk/), ca. 10 km fra Bjerringbro, hvor man kan leje hytter.
Kontonummer for indbetaling: 5330 0243366.
Der er trapper til nogle af værelserne på højskolen, så husk at skrive på tilmeldingen, hvis du er
kørestolsbruger.
Forhåndstilmeldinger og eventuelle spørgsmål kan sendes til sekretæren, sekretaer@ssf.dk.
AFMELDING
Ved afmelding før 1. august refunderes det fulde beløb.
Ved afmelding efter 1. august sker der som udgangspunkt ingen refundering. Undtaget er dog, hvis pladsen
kan afsættes til en person på venteliste. I sådant tilfælde kan man få 50% af det indbetalte beløb retur.

Weekend’en byder på følgende foredrag:
Torben Albret Kristensen: Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner
Helle Sigh: Kvinders retlige stilling i 16-1700-tallet
Gudrun Gormsen: Landbokvinder, deres arbejde og arbejdspladser
Mathilde de Kruiff: Kvinder i 2. verdenskrig
Per Andersen: Persondataloven og slægtsforskeren
Torben Albret Kristensen: Skilsmisse og separation

Og herudover vil der naturligvis som sædvanlig være mulighed for socialt samvær med ligesindede, krydret
med god mad, lokkende bøger, en slægtsforskerpris og andet spændende ….
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
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