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Kære alle medlemmer af Sydkystens slægtsforskningsforening i Greve,
Jeg håber, at I og jeres nære og kære alle er kommet helskindede igennem Corona-krisen indtil
videre og ikke mindst, at også de kommende uger og måneder vil forløbe godt for jer alle.
Den 18. februar 2020 havde vi årets generalforsamling, hvor I viste mig den store tillid at pege på
mig som formand for foreningen. Det er jeg meget glad for, og jeg havde glædet mig til at gå i
gang med arbejdet, men næsten inden vi kom i gang, blev vi indhentet af Corona-krisen, der jo
som bekendt har sat en stopper for alle de arrangementer, der var planlagt her i
foråret/forsommeren.
Så nu er forårssæsonen overstået uden ret mange aktiviteter, og det har været en noget bleg
begyndelse i min første tid som formand for foreningen. Det er jeg ked af, men jeg lover, at jeg og
resten af bestyrelsen vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre efterårssæsonen spændende og lærerig –
såfremt vi får lov til det af myndighederne. Vi har allerede lavet aftale om et par foredrag i
efteråret.
Det ene er foredraget med Tommy Christensen, om "Portrætsøgning og datering af portrætter",
som skulle have været afholdt i maj.
Det andet er et foredrag med baggrund i, at det i år er 80 år siden Danmark blev besat og 75 år
siden, at Danmark igen blev frit. Tyskerne havde den danske hovedradarstation ’Seehund’
liggende kun ca. 50 km her fra Greve, i den lille landsby Tybjerg mellem Ringsted og Haslev. Ved
krigens slutning blev den omdannet til flygtningelejr for tyske flygtninge. Den historie skal vi
forhåbentlig høre til oktober. Hvad der ellers kommer af aktiviteter, vil vi orientere om hen over
sommeren.
Vi har endnu ikke fået lov til at komme i Pensionistcentret i Borgerhuset, og vi har ingen anelse
om, hvornår der åbnes igen, og det gør det temmelig besværligt at lægge faste planer for noget
som helst.

Vi har tidligere nævnt, at vi vil forsøge at holde foreningsåbent en eftermiddag hen på
sommeren, og at vores første møde i efterårssæsonen kan blive tirsdag den 1. september
2020. Igen vil det være afhængigt af, hvad vi får lov til af myndighederne/kommunen. Så
snart der er nyt, iler vi med at fortælle jer, hvornår og hvordan vi kommer i gang igen. Det
glæder jeg mig til at kunne fortælle, forhåbentlig inden alt for længe.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer med håbet om, at vi kan mødes i foreningen igen
om ikke så længe.
Mange hilsner,
Anne Marie Holck

