NYHEDSBREV
SLÆGTSHISTORISK FORENING VESTSJÆLLAND
DATAFORORDNINGEN
Iht. EU's Dataforordning skal alle virksomheder og foreninger i Danmark
offentliggøre en Privatlivspolitik.
Desuden skal der udarbejdes en intern beskrivelse for behandling af
personoplysninger.
Vores altid flittige IT-specialist, Hans Revsbæk, har udarbejdet de nævnte
dokumenter og Slægtshistorisk Forening Vestsjælland overholder dermed
forordningen.

Nyhedsbrev nr. 2_ 2018

Privatlivspolitikken er offentliggjort på foreningens hjemmeside 15. maj
2018.

Ansvarshavende redaktør:

http://slaegtvestsjaelland.dk/wpcontent/uploads/2018/05/privatlivspolitik.pdf

Michael Lundegaard Augustesen
HUSK AT DU KAN FØLGE OS PÅ
FACEBOOK
OG PÅ VORES HJEMMESIDE

Vi bringer meget gerne dine historier, og du er altid velkommen til
at sende slægtsforskningsnyheder, links eller andet, som du gerne
vil dele med øvrige medlemmer af Slægtshistorisk Forening
Vestsjælland, til bestyrelsen.

SAMARBEJDE MED KALUNDBORG BIBLIOTEK
To café-møder på Kalundborg Bibliotek er under forberedelse i samarbejde
med biblioteket. De afholdes på Kalundborg Bibliotek 2. og 23. oktober.
Du kan se mere om kommende begivenheder her:
http://slaegtvestsjaelland.dk/index.php/begivenheder/

NYE KILDER PÅ NETTET
Dansk Adels Forening og Slægtsforskernes Bibliotek har indgået aftale
om at digitalisere Danmarks Adels Aarbog og lægge årbogen online.
Læs mere her: https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/nyheder-1/danmarksadel-nu-online
Vi anbefaler at du tager et kig på alle de digitaliserede bøger, der er lagt ud på
Slægtsforskernes Bibliotek: http://bibliotek.dis-danmark.dk/

MULIGHEDERNE PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE!
Vi vil gerne gøre dig opmærksom på mulighederne på foreningens hjemmeside!
Link-bibliotek - her kan du lægge relevante links ind!
Der findes også en liste over offentlige arkiver
Forslag - her kan du lægge et forslag ind - alle kan se forslagene og bestyrelsen
drøfter indkomne forslag på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Du kan også tilmelde dig til foredrag og øvrige begivenheder i foreningen.
Nyheder - vi lægger løbende nyheder op på siden, som vi linker til på
foreningens Facebook side.

Kender du https://www.weblager.dk/ ? Her kan du se dokumenter til
byggesager på huse.
FOREDRAG I FORENINGEN
Det tidligere annoncerede foredrag med Jørgen Christensen “Hvor lå forfædrenes ejendomme?” blev desværre
aflyst og i stedet fik vi 12. april et forrygende foredrag, “Kayle – En dansker bliver til” holdt af Birgit HolmPetersen om hendes jødiske aners vanskelige liv i det kristne Nordeuropa.
Foredraget ved Jørgen Christensen afholdes i stedet tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 – ca. 21.30
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.

KONTINGENT
Kontingent forfalder til betaling 1. august 2018
Husstandskontingent 180 kr./år, pensionisthusstand 150 kr./år

KOMMENDE DIGITALISERINGER PÅ ARKIVALIERONLINE
Her kan du se, hvilke arkivalier, der i løbet af kort tid, forventes at blive tilgængelige på arkivalieronline:
https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/kommende-digitaliseringerpaa-arkivalieronline/ Vi kan helt sikkert “få kød” på slægten!

GOD SOMMER!
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god, solrig sommer!
Husk at kontrollere Rigsarkivet og andre arkivers
åbningstider, hvis du har planer om at besøge nogle af disse steder i sommerferien.
Rigsarkivet har informeret om åbningstiderne her: https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/besoeg-enlaesesal/aabningstider/

