
Nyhedsbrev fra Slægtsforeningen Damsted 

Med basis i vort netop afholdte slægtstræf i Otterup den 5. oktober 2019, har jeg valgt at sende et 
opfølgnings Nyhedsbrev til alle jer der deltog på mødet. Med seneste nyt fra mødet samt med 
oplysning om, der inden for 14 dage bliver lagt to ny indlæg på hjemmesiden damstedslaegten.dk 

Aller først får I resultatet af de svar der blev givet på det fremsendte spørgeskema. Jeg har 
modtaget 13 skemaer retur med følgende resultat: 
Spørgsmål 1:  9 med ja 2 med nej 2 blanke. Spørgsmål 2:  11 med ja og 2 med nej. 
Spørgsmål 3:  5 med ja og 8 med nej. Spørgsmål 4:  11 med ja - 1 med nej og 1 blank.  
Spørgsmål 5:  12 med ja og 1 ved ikke. Ligeledes medsender jeg en kopi af spørgeskema. 

Med basis I jeres svar kan jeg med glæde konstatere, at der er flertal for at foreningen fortsætter 
som en hvilende forening uden formelle vedtægter og uden kontingent betaling. Ligeledes er der 
stort flertal for, at der også fremover forsøges afholdt slægtstræf. Jeg er også glad for, at mange af 
jer har været inde på hjemmesiden damstedslaegten.dk Lidt færre har været inde for at se de to 
videoer på livsfortaellinger.com (kan også ses via Damsted hjemmesiden). 
 
Dette resultatet vil jeg gerne fortsat være tovholder for. Håber ligeledes på jeres fortsatte 
opbakning herunder hjælpe til med et kommende slægtstræf. Jeg forstod på mødet der var 
interesse for et slægtstræf i 2022, som jeg foreslog i seneste Nyhedsbrev samt på mødet.  
I 2022 er det 200 år siden Mads Nielsen blev født og derfor kunne være et slags jubilæum. 
Ligeledes kunne vi markere det er 170 år siden Damsted navnet blev "opfundet".  
Gjertrud Cathrine og Madses førstefødte blev døbt Niels Damsted Madsen i Østrup Kirke,  
den 26. januar 1852.  
Ligeledes syntes jeg vi skulle invitere vore slægtninge fra USA med til omtalte Slægtstræf. Da 
Karima fortalte hun via sit arbejde skal til Los Angeles til januar og herunder besøge Kimberly,  
som vi mødte på Utah turen i 2016. Det vil derfor være nærliggende, at Karima omtalte vore 
tanker for et kommende Slægtstræf her i Danmark i 2022. Måske kunne Slægtstræffet forenes 
med 4. juli i Rebild Bakker. Har været i kalenderen for 2022 og har med det som udgangspunkt 
forsøgt at lave et udkast til et kommende Slægtstræf i Otterup incl. en tur til Rebild. 
Fredag den 1. juli 2022:  
Mødes vi til guidet tur rundt på Nordfyn - specielt for vore amerikanske slægtninge - men for alle. 
Lørdag den 2. juli 2022:  
Mødes vi til en særgudstjeneste i Østrup Kirke for os Damsted slægtninge - efterfulgt af 
kirkekaffe/softdrink i præstegårdens konfirmandstue eller inde på Østruplund tidligere 
Østrupgård. Herfra kunne vi fortsætte til Vivi og Erling Daugaards gård til en rundvisning specielt i 
deres flotte have - måske med en opvisning af Otterup Folkedansere i haven. 
Frokosten kunne indtages inde på Østruplund med små indslag og hvor dagen slutter. 
(Se mine billeder fra en tur på Østruplund med Lokalhistorisk Arkiv i Otterup i 2016 - det er et fint 
sted og ligger lige op til kirken). Men inden vi når dertil skal jeg i dialog med både præst og 
Østruplund og få deres tilladelser om deltagelse. 
Søndag den 3. juli 2022: 
Guidet tur ind til Odense - sejltur på Odense Å, H.C. Andersens Hus mv. 
Mandag den 4. juli 2022: 
Går turen til Rebild Bakker for at deltage i fejringen af Amerikas Nationaldag. 
Dette var mine første tanker for et kommende Slægtstræf i 2022. Hører gerne jeres kommentarer 
til dette oplæg og om du kunne tænke dig at være med i et udvalg. Måske skal vi også overveje at 
tilbyde indkvartering en dag eller to til vore Amerikanske slægtninge. Kommer amerikanerne ikke 
gør vi det alligevel dog lidt forkortet. 
 
Mange venlige hilsner 
Arne  
 

http://damstedslaegten.dk/
http://livsfortaellinger.com/

