
Mød Bank-slægten ! 
Lørdag d. 30 August 2008 kl. 10-17 

 Oplev Give-Egnens Museum 
Stenbrogaard, Donneruplundvej 2, 7323 Give. 

 
 
Det er nu 25 år siden, Bank-slægten sidst mødtes med næsten 100 deltagere, det er derfor på tide, at vi igen samles.  
Da Bank-slægtens efterkommere af Niels Hansen Bank, stammer fra Stenbrogaard, nu Give-Egnens museum,  
er museet gået med i dette arrangement og stiller medarbejdere og lokaler til rådighed for samlingen.  
 
Bank-slægten ejede og boede på Stenbrogaard i Give i 120 år. Bank-slægten har herfra bredt sig ud over landet.  
Der er i dag således ca. 500, som hedder Bank. Os bekendt er der kun 2 forskellige slægter med 
navnet Bank i Danmark. Arrangementet er for Niels Hansen Banks efterkommere med familie.  
Se på slægts-tavlen, der finder du dine bedste- eller oldeforældre og dermed din familie-gren. 
Slægtstavlen kan ses her. Se en uddybet version på Internettet http://www.polsterbo.dk/Bank.php 
Mangler du selv, eller en anden du kender, så kontakt os snarest, så vi kan få den manglende del af 
slægten sat ind.  
 

Stenbrogaard rummer et af landets største og mest levende egnsmuseer, der 
fortæller om de barske kår - også vor familie - boede og virkede under.  
Under arrangementet bliver vi gruppevis vist rundt på udstillingerne: hedebondens  
bolig, udhuse, ser håndværk og handel, skolen m.m. Om eftermiddagen stiller 
museet lokale til rådighed, så vi sammen kan høre om familiens historie og 
sammenhæng med familie-billeder og anden dokumentation. 
 
Reserver dagen og meld dig til NU! Der er begrænset deltagerantal, maks. 80, 
af hensyn til pladsforholdene. Benyt denne sjældne chance til at lære dine rødder 
 at kende! Du kan få en personlig anetavle med hjem, som går tilbage til slutningen 

af 1600-tallet for Niels Hansen Bank grenen.  
Derudover får du en oversigt over de familier, der deltog i arrangementet. 
                Program:  

Kl. 10.00 formiddagskaffe og derefter rundvisning på museet i mindre grupper. 
Kl. 12.15 spisning på Stenbrogaard. Herefter er vi samlet og hører om slægten m.v. 
Kl. 15.30 eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær 
Kl. 16.45 afslutning og tak for i dag 
Kl. 17.00 lukker museet  

Betaling for hele arrangementet inkl. adgang til museet: Rundvisning og forplejning kr. 250, Unge  (u. 18 år) kr. 180 
Ingen forudbetaling. Betaling indsamles under spisningen. 
  
Fortæl os -Torben eller Tage - SNAREST  !! 

• om du / I ønsker at deltage       (først til mølle….)  
• om du har gamle slægtspapirer, familie-billeder og måske en historie om familien. Vi vil - efter aftale - gerne 

låne originalen eller have en kopi, i god tid inden mødet.  
• om du kender én eller flere andre, der forsker i eller interesserer sig for vores fælles slægt. 

 
Vel mødt til en spændende dag!! 

 
Bedste hilsener 

  
Torben Bank Sørensen                           Tage Bank 
Jellingvej 137   Hans Rasmussens Have 28 
Vejle 7100  DK- 5600 Faaborg 
Tlf: 75720592 / 31710925  62244388 / 61284388. 
torbenbs@post1.tele.dk  mogt@faabva.dk 


