04.01.2003
udbjorg.dk er nu opdateret med følgende:
Jeg har bygget en engelsk version - hvor oplysninger m.v. for familierne Udbjørg, Wiik og Lund er medtaget,
i fuldt samme omfang som i den danske version. De rent danske familier - min fars slægt og når den tid
kommer også Leas slægt, ser jeg lige nu ikke meget grund til at oversætte.
Den engelske og den danske version er bygget sammen, så man blot skal vælge på de respektive Homesider.
Alle nye descendant reports vil for familierne Udbjørg, Wiik og Lund kun være til rådighed på engelsk uanset om man henter dem fra den danske eller den engelske version. Dette for at spare arbejdet med
dobbelt opdatering.
Der er på Wiik-siden indlagt en Wiik Summary - en 4 siders fortælling om udviklingen på gården Wiik fra ca.
1697 til nu.
Som en følge af udviklingen af den engelske version er der i den danske sket en mindre tilretning af
indgangen til slægtsiderne - se det selv ved at prøve. Også dette er sket for at skabe mindre vedligeholdelse
og største sammenfald.
Og der er kommet nye person-informationer ind i oversigterne. Jeg har fået informationer om følgende
familier:
Allan Wiik's 3 piger og deres familier
Randi Udbjørg og hendes familie
Elsa Waagenes Udbjorg og Arvid Udbjørg - og om deres 3 børn. Arvid er søn af Oscar Udbjørg, der blev
optaget som fostersøn i Johannes Udbjørgs barndomshjem, og kom til at fungere som 10 barn i flokken.
David Udbjørg og hans børn og barnebarn
OG så skal jeg minde om, at hvis du har oplysninger som du tror jeg kan bruge - så giv mig en mail. Og hvis
du har spørgsmål eller ønsker særlige oplysninger, så send også en mail. Måske kan jeg hjælpe dig.
Med ønsket om et godt nytår til alle !
Lea og Flemming

