
Normal på denne tid plejer SESF at udsende en jule- og nytårshilsen og programmet 

for det næste halvår. På grund af corona-smitten og den midlertidige nedlukning har 

bestyrelsen besluttet at vente med den brede orientering, til vi er nogenlunde sikre på, 

at arrangementerne også kan gennemføres. 

Nedenfor følger en oversigt over planlagte aktiviteter for det tilfælde, at man 

overhovedet må samles til dem. I den forbindelse skal det nævnes, at Byhistorisk 

Arkiv stadig holder åbent for læsesalsaktiviteter (med mundbind), mens foredrag og 

tilsvarende arrangementer i Samlingssalen foreløbig er lukket til 17. januar 2022. 

Planlagte aktiviteter, som vi håber at kunne gennemføre, er: 

 

23. januar kl. 14.00 Kom godt i gang med slægtsforskning og kom  

 videre.  

 Foredrag i samarbejde med Esbjerg Byhistoriske 

 Arkiv. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

 

24. januar kl. 16.30-18.00 Kursus i gotisk skrift og administrationshistorie.  

 [Fortsætter 31. januar, 7., 21. og 28. februar samt 7. og  

 14. marts] – Kursus i samarbejde med Esbjerg 

 Byhistoriske Arkiv. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

24. januar kl. 19.00-21.00 Værksted for lokal- og personalhistorie.  

 [Fortsætter 31. januar, 7., 21. og 28. februar samt 7. og  

 14. marts] – Kursus i samarbejde med Esbjerg 

 Byhistoriske Arkiv. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

3. februar kl. 16.30-18.00 Slægtsforskningscafé.  

 Med gratis adgang for medlemmer af SESF. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

 

24. februar kl. 19.30-21.30 Medlemsmøde om Mediestream aviser.  

 Med gratis adgang for medlemmer af SESF. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

 



 

3. marts kl. 16.30-18.00 Slægtsforskningscafé.  

 Med gratis adgang for medlemmer af SESF. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

 

17. marts kl. 19.30 SESF’s generalforsamling med foredrag om rejse til  

 Singapore.  

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

 

7. april kl. 16.30-18.00 Slægtsforskningscafé.  

 Med gratis adgang for medlemmer af SESF. 

 Sted: Samlingssalen, Torvegade 47. 

 

23. april Forårstur til Rømø med lokal guide (specialprogram  

 følger). Med hjemkomst sen eftermiddag. 

 

2. juni (hele dagen) Sommer udflugt: Sønderjylland på tværs – på den

 danske side af grænsen (specialprogram følger). 

Corona-situationen kommer til at afgøre, hvad der kan gennemføres. Men vi giver 

løbende besked om situationen, bl.a. her på hjemmesiden. 

 

Glædelig jul og godt nytår ønsker bestyrelsen for SESF med håb om at kunne se jer 

til foreningens aktiviteter i det nye år. 

 

På gensyn i 2022. 

 

Jørgen Dieckmann Rasmussen 

                 Formand 

 

 


