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Kankbølleslægten kan se tilbage på en vellykket Slægtsdag og efterfølgende Generalforsamling, hvor vi 
sagde farvel til Erling Hugger som bestyrelsesmedlem og goddag til Dorte Friis som nyt medlem.  
Bestyrelsen takker Erling for indsatsen og godt samarbejde. Erling forlader dog ikke bestyrelsen helt, da han 
fortsætter som suppleant.  
  
Hvad har vi af nyheder? Er det nyheder som gør, at vi får flere aktive medlemmer? Et forslag kan være et 
debatområde på hjemmesiden, hvor man kan fortælle om særlige oplevelser, indsende gamle opskrifter 
eller i øvrigt alt som er relevant for Kankbølleslægten. Eller hvad med – i ulige år hvor der ikke holdes 
slægtsfest - at mødes i Skæring egnsarkiv, hvor der findes meget materiale om slægten.  
 
Nyhedsbrevet udsendes fortsat både pr. brev og e-mail, men vi håber, at så mange som muligt vil benytte 
sig af muligheden for at modtage nyhedsbrevet pr. e-mail fremover. For at modtage nyhedsbrevet pr. mail 
skal du blot sende navn, e-mail adresse og evt. slægtsnummer til mail@kankboelle.dk. Efter beslutning på 
bestyrelsesmøde udsendes brevet fremover kun til betalende medlemmer. 

  

HUSK MEDLEMSKONTINGENTET! 

 
Et medlemskab koster kr. 125,- pr. husstand pr. år. Hvad får I for det? Slægtsforeningens medlemmer 
modtager et årligt nyhedsbrev, invitationer til generalforsamlinger og vores spændende og hyggelige 
slægtsdage. Medlemskabet giver desuden stemmeret på vores generalforsamlinger. Kontingentet er med 
til at støtte foreningens fortsatte arbejde med slægtsforskningen, opretholdelse af hjemmesiden,  samt 
tilskud til slægtsarrangementer.  
 
Kontingent bedes indbetalt senest en måned fra modtagelsen af dette nyhedsbrev efter 
vedlagte/vedhæftede faktura. Indbetaling skal ske via overførsel til reg. nr.: 7265 konto nr.: 1024779 og 
oplys venligst fakturanr., navn og evt. slægtsnummer. 
 

SLÆGTSDAG / GENERALFORSAMLING 

 
Der afholdes ikke slægtsdag og generalforsamling i 2017, men planlægningen for dagen i 2018 er allerede 
godt i gang. Det er nødvendigt at være i god tid for at finde et sted, der kan rumme så mange gæster, som 
vi er i foreningen. Arrangementsudvalget arbejder som sædvanligt på at gøre dagen interessant for hele 
familien. 
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OPDATERING AF SLÆGTSINFORMATIONER 

 
Vi har gjort os umage med at gennemgå og overføre indsendte informationer elektronisk, men der kan 
desværre være informationer, som ikke er kommet med eller som ikke er indført korrekt. Vi er selv 
forfatterne til vores slægts historie! Ligesom vi ønsker at vores personlige informationer og mærkedage er 
opdaterede, kan vi bidrage til det samme for vores slægt. Lad os derfor alle bidrage til at opdatere og gøre 
det samme med vores data i Kankbølleslægten.  Derfor vil vi gerne have, at du tjekker de data, som er 
anført omkring dig og din familie. Skulle der være ændringer eller opdateringer, f.eks. i form af indgåelse af 
ægteskab, fødsler eller dødsfald, indsend da venligst opdateringerne, da det er den eneste måde, hvorpå vi 
kan ajourføre vores data på. Log på hjemmesiden og under generel info - rettelser finder du rettearkene. 
Følg blot anvisningen og indsend rettelserne. 
 

WWW.KANKBOELLE.DK 

 
Foreningen har igen en webmaster, så hjemmesiden fungerer atter, og her finder du oversigten over den 
nye bestyrelse. Til hjemmesiden er vi fortsat interesseret i forslag, gamle billeder eller andet der kan være 
interessant for vores slægt. Har du spørgsmål er du velkommen til at stille dem via Facebook. 
 

FACEBOOK 
 

Slægten findes som ovenfor nævnt også på Facebook – vi er nu oppe på ca. 500 medlemmer i gruppen.  
Hvis du ikke allerede er medlem af gruppen kan du søge efter ”Kankbølleslægten” i søgefeltet øverst på din 
Facebook profil. Forummet for slægtsgruppen er lukket område, så for at kunne følge med i hvad der 
foregår, skal man anmode om at blive medlem, hvorefter man ”godkendes”. Vi vil selvfølgelig gerne være 

flere, og er du medlem af gruppen, så inviter familien til at synes godt om siden. 

 

MyHeritage 
 

MyHeritage er det program, som danner grundlag for vores elektroniske stamtræ. Er du ikke registreret på 
MyHeritage, kan du læse mere om programmet og dets funktioner på www.myheritage.dk, og du kan blive 
oprettet som bruger ved at sende en mail til: mail@kankboelle.dk. Det er gratis at blive oprettet. 

 

SLÆGTSFORSKNING HITTER 
 

De unge gør det – de kendte gør det – det er blevet moderne at beskæftige sig med slægtsforskning igen! 
DR har bl.a. sendt programmet ”Ved Du Hvem Du Er?”, hvor kendte danskere får mulighed for at lære deres 
rødder at kende – og nogle får sig nogle overraskelser undervejs! Derudover arrangeres der kurser, 
workshops og introduktionsmøder omkring slægtsforskning på bl.a. biblioteker, aftenskoler, egnsarkiver. På 
bibliotekerne er disse kurser ofte gratis – check eventuelt dit lokale biblioteks hjemmeside for 
arrangementer, hvis du selv har lyst til at prøve kræfter med at finde dine rødder. 
 
 

 

KANKBØLLESLÆGTEN I VERDEN 

 
Vi har kontakt til vore slægtsmedlemmer ude i verden, og vi har mødt og haft kontakt med 
slægtsmedlemmer i bl.a. USA og Australien. 

 
Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for Slægtsforeningen Kankbølle 

 

 

 

http://www.kankboelle.dk/

