Medlemsbrev januar 2018
Kære medlemmer
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår, og takke for det gamle.
Det har været mig en fornøjelse at skrive dette brev.
2017 blev et godt år for vor forening, vi har haft en medlemsfremgang til 67, og årets underskud
blev kun 804,50 kr. Så vor formue på kr. 24.634,12 holder foreningen kørende i mange år frem.
Mødekalenderen for første halvår 2018 er på plads, og vi starter 18. januar i Kalundborg med
foredrag af Ulrik Alster Klug. Hele mødeprogrammet kan ses nedenfor og på hjemmesiden.
Vi har holdt 3 gode velbesøgte møder siden sidste brev, og referaterne ses på hjemmesiden, så de
kommer ikke her, men desværre måtte vi aflyse december mødet.
Vi deltog i Kalundborgmessen 2017 med stort held, så der finder I os også her i 2018.
På bestyrelsens vegne
Kaare Grodal

Dette brev er også den officielle indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 6/2 2018 kl.
19.00 i Høng
Dagsorden:
01: Valg af dirigent
02: Bestyrelsens beretning v/ Formanden
03: Regnskab v/ Kassereren
04: Budget v/ Kassereren
05: Indkomne forslag v/ Sekretæren
06: Valg til bestyrelsen
07: Valg af bestyrelsessuppleant
08: Valg af revisor
09: Valg af revisorsuppleant
10: Eventuelt
I pausen serveres kaffe og ostemadder.
I forlængelse af generalforsamlingen vil næstformand i bestyrelsen Michael Augustesen holde
foredrag om sin indgangsvinkel til slægtsforskningen.
Sted: Rosenvængets Selskabslokaler I/S, Rosenvænget 23, 4270 Høng
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland.
Tilmelding: Senest 2. februar 2018 til Kamma Rasmussen på telefon 2532 7396 eller e-mail
ktr@ka-net.dk.

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00 – ca. 22.00
Fem generationer af min fynske slægt - fra fattiglemmet til skibsrederen
Foredrag ved Ulrich Alster Klug, foredragsholder, underviser og forfatter.

Ulrich Alster Klug vil holde foredraget: Fem generationer af min fynske
slægt - fra fattiglemmet til skibsrederen. Selvom foredraget tager
udgangspunkt i en fynsk slægt, vil de viste kildegrupper og arkivfonde også
kunne benyttes under forskning i slægt andre steder i landet.
Foredraget illustrerer, hvor tæt vi kan komme på vore slægtninge fra den
periode, hvor flest kilder blev ført og er bevaret fra, nemlig perioden 1750
til ca. 1940, og der tegnes et portræt af slægten, navnlig af skibsreder Hans
Christian Dreier, hvis fader døde på fattiggården i Svendborg, og hvis døtre
døde på sindssygehospitaler. De anvendte kilder spænder vidt og omfatter
materiale fra bl.a. kommune-, retsbetjent-, gods-, statshospitals-, amts- og
embedslægearkiver.
Sted: VUC, J. Hagemann Petersens Alle 3, 4400 Kalundborg
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr.
50. Kaffe/the og kage kan købes for kr. 20.
Tilmelding: Senest 17. januar 2018 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon
25327396

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 – ca. 21.30

Generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland.
Efterfølgende vil næstformand i bestyrelsen Michael Augustesen holde foredrag om sin
indgangsvinkel til slægtsforskningen. Michael har sammen med sin hustru, Lis, firmaet Slægtens
Historie.
Se ovenfor.

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 – ca. 20.45

Foredrag ved Ane Birthe Krogstrup fra Family Search, som vil fortælle
om de muligheder, som Slægtshistorisk Center kan give os slægtsforskere. Til stede vil også være
Lis Dan Andersen fra Slægtshistorisk Center i København.
Sted: Holbæk Bibliotek, Nygade 11-13, 4300 Holbæk. Parkering ved Bysøstræde, hvorfra der også
er indgang.
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr.
50. Kaffe/the og kage kan købes for kr. 20.
Tilmelding: Senest 5. marts 2018 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon
25327396

Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 – ca. 21.30
Hvor lå forfædrenes ejendomme?
Foredrag ved Jørgen Christensen, pensioneret overlærer og slægtsforsker med speciale i landkort.
Jørgen Christensen har lavet research og landkort-illustrationer til Palle Ove Christiansens bog De
forsvundne – hedens sidste fortællere.

Jørgen Christensen vil fortælle om, hvorledes man på basis af forarbejdet til 1844-matriklen (bl.a.
de gamle matrikelkort) kan kombinere oplysninger derfra med de mange muligheder i ”SDFE
kortviser”. I mange tilfælde kan man lokalisere en forfaders bopæl meget præcist, få et godt indtryk
af, hvor meget jord han rådede over, tegne hans jord ind på et landkort som illustration til en
slægtsbog, finde oplysninger til indstilling af sin GPS før en udflugt til stedet, etc. etc.

Sted: VUC, J. Hagemann Petersens Alle 3, 4400 Kalundborg
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr.
50. Kaffe/the og kage kan købes for kr. 20.
Tilmelding: Senest 11. april 2018 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon
25327396.

