NYHEDSBREV
SLÆGTSHISTORISK FORENING VESTSJÆLLAND
ÅRETS FØRSTE NYHEDSBREV!
Formålet med dette nyhedsbrev, er at give medlemmer af Slægtshistorisk
Forening Vestsjælland, information om slægtshistoriske nyheder og tiltag fra
bestyrelsens side. Bestyrelsen ved, at der er mange medlemmer, der savner
vores medlemsblad. Vi har derfor besluttet at udsende et nyhedsbrev i nyt
format, som erstatning for det tidligere medlemsblad.
Det er bestyrelsens håb, at I tager godt imod nyhedsbrevet, som vi forventer
at udsende 3-4 gange årligt.

Nyhedsbrev nr. 1_ 2018
Ansvarshavende redaktør:

Vi vil også gerne bringe medlemmernes historier, så du er velkommen til at
sende slægtsforskningshistorier, links eller andet som du gerne vil dele med
øvrige medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland.

Michael Lundegaard Augustesen

SAMARBEJDE MED KALUNDBORG BIBLIOTEK
Der er etableret et samarbejde med Kalundborg Bibliotek, hvor vi planlægger
at deltage i caféarrangementer vedr. slægtsforskning. Caféarrangementerne
vil foregå i efteråret 2018. Desuden vil Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
deltage i et projekt kaldet ”Nyt liv i Forsamingshusene”.
Vi skriver mere om dette senere.

NYE KILDER
Der digitaliseres stadig flere og flere kilder. Senest har Rigsarkivet lagt
Godsarkiver, skifter og flere digitaliseringer fra de frivillige, ud. Læs mere
her:
https://www.sa.dk/da/news/nyt-paa-arkivalieronline-godsarkiver-skifterog-mere/

“Kender du http://ao.salldata.dk/ ?”

DET NÆSTE FOREDRAG I FORENINGEN
Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 – ca. 21.30
Sted: VUC, J. Hagemann Petersens Alle 3, 4400 Kalundborg
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland.

Send din historie og links som
du ønsker med i vores
NYHEDSBREV til
Michael@lundegaardaugustesen.dk så sørger “Den
Gamle Redacteur” for at det
kommer med i næste
NYHEDSBREV.

Hvor lå forfædrenes ejendomme?
Foredrag ved Jørgen Christensen, pensioneret overlærer og slægtsforsker med
speciale i landkort. Jørgen Christensen har lavet research og landkortillustrationer 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.

MEDLEMSANTALLET ER STIGENDE
Ved sidste bestyrelsesmøde viste medlemstallet sig at være 70 – En fremgang på 12 medlemmer inden for det seneste
halve år.

FORSLAG TIL BESTYRELSEN
Har du forslag til bestyrelsen? Det kan være forslag til foredrag eller andre arrangementer? Så gå ind på dette link
http://slaegtvestsjaelland.dk/index.php/forslag/
Vi opsamler forslagene og tager dem op på førstkommende bestyrelsesmøde.

FØLG OS HER
Vi anbefaler, at du følger med på vores hjemmeside http://slaegtvestsjaelland.dk/ og på vores Facebookside
https://www.facebook.com/groups/slaegtvestsjaelland/
Vores dygtige webmaster Hans Revsbæk opdaterer siderne så snart der er nyt!

NYHEDSBREVETS TIP
Bruger du https://www.familysearch.org ? Så er der et lille tip her!
Gå i Catalog

Du får dette billede:

Skriv under Place som eksempel Kalundborg (Du får nedenstående forslag, Denmark, Holbæk, Kalundborg)
Vælg ONLINE

Tryk Search og du får denne liste over arkivalier som Familysearch har online:

Vælg som eksempel Denmark, Holbæk, Kalundborg – Jewish records og tryk enter:

Tryk enter igen og du får denne (nederst på siden):

Tryk på det lille fotografiapperat og du er inde i arkivaliet!

