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Efter en solrig sommer står efterårssæsonen for døren! Glæd
dig, der er masser af aktiviteter for os slægtsforskere i
Vestsjælland!
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HUSK AT DU KAN FØLGE OS PÅ
FACEBOOK

Foreningens bestyrelse beklager overfor medlemmerne, de uheldige
hændelser, der har været i forbindelse med flere af vores foredrag:
aflysninger, problemer med adgang og IT problemer. Bestyrelsen forsøger
ligeledes på at få bedre lokaler, der egner sig til foredrag. De lokaler vi p.t. har
på VUC i Kalundborg er beregnet til undervisning.
Vi arbejder på højtryk for at finde nogle optimale, holdbare løsninger, så vi
alle kan koncentrere os om vores hovedformål: Slægtsforskning!

OG PÅ VORES HJEMMESIDE

FORENINGEN “DANSKE SLÆGTSFORSKERE”
Fra foreningen “Danske Slægtsforskere” som er en fusion af de største
foreninger indenfor vores interessefelt, har vi modtaget en invitation om
samarbejde. Bestyrelsen drøfter invitationen på bestyrelsesmødet den 1.
oktober 2018

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
Der er aftalt café-møder i samarbejde med Kalundborg Bibliotek. Møderne
afholdes på Kalundborg Bibliotek 2. og 23. oktober 2018.
Temaet for det første café-møde er ”Mediastream”, hvor vi ser på
mulighederne for at finde oplysninger om vore slægtninge i aviserne.
Den 23. oktober handler det om mulighederne for at finde information om slægten i gamle bøger. Der er mange
brugbare oplysninger i de gamle magasinbøger på Kalundborg Bibliotek.
Du kan se mere om kommende begivenheder her: http://slaegtvestsjaelland.dk/index.php/arrangementer/

NYE KILDER PÅ NETTET
Der er lagt nye arkivalier på Arkivalieronline den 20. september:
Du kan blandt andet se optagelsesprotokoller, skiftedokumenter og kilder
til ejendomshistorie i Sønderjylland. Det er bare lidt af det materiale, der er
kommet på Arkivalieronline. Se mere her:
https://www.sa.dk/da/news/fynske-skolearkiver-koebenhavnske-skifterog-mere/

Send din historie, links eller forslag til:
Michael@lundegaard-augustesen.dk
Så sørger “Den Gamle Redacteur” for at det
kommer med i næste

NYHEDSBREV.

Husk også at der stadig bliver lagt flere nye digitaliseringer fra de
frivillige fotografer ind. Fra vores område kan nævnes
Dødsattester, Øerne
Søruller og tilgangslister (1809-1848) Holbæk amt
Nykøbing Sjælland Byfoged Kassebog (1841-1861)
Nykøbing Sjælland Byfoged Amtsbreve vedrørende kvægpesten (1756-81)

Se mere om digitaliseringerne her:
https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/tidligeredigitaliseringer-paa-arkivalieronline/

DNA I SLÆGTSFORSKNING
Redacteuren anbefaler disse links, hvis du interesserer dig for DNA i din slægtsforskning:
http://dsgg.dk/
https://www.facebook.com/groups/1670678246553204/
Facebook gruppen er for personer der er interesseret i at bruge DNA til slægtsforskning.
Gruppen er lukket, men man får nemt adgang, hvis man søger om medlemskab.

Kender du for øvrigt linket herunder?
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.202792
9&lat=56.1277927 ?
Her kan du se ejendomme fra alle vinkler!

FOREDRAG I FORENINGEN
Foredraget med Jørgen Christensen “Hvor lå forfædrenes ejendomme?” blev afholdt 18. september. Vi fik, trods
startproblemer, et godt foredrag om matrikelkort og de mange muligheder, der findes på https://hkpn.gst.dk/ og
https://sdfekort.dk/spatialmap?

Næste foredrag afholdes i forbindelse med “Slægtsforskerdagen” lørdag den 13.oktober 2018 kl. 09.30 - 15.30.
Vi får besøg af Erik Kann, der vil afholde to foredrag med titlerne:
Formidling af vores gode historier
Landhåndværkere frem til ca. 1900
Læs mere på vores hjemmeside http://slaegtvestsjaelland.dk/index.php/arrangementer/ hvor du også kan se dagens fulde
program samt informationer om hvordan du tilmelder dig til “Slægtsforskerdagen”.

Vi ses til slægtsforskerdagen!

FØLG FORENINGEN PÅ NETTET
Bestyrelsen anbefaler at du følger os på nettet. Vi har dels vores fine hjemmeside http://slaegtvestsjaelland.dk/ som
indeholder løbende information om/fra foreningen, slægtsforskningsværktøjer, arrangementsliste med
tilmeldingsformular og en forslagsformular.
Foreningen er også på Facebook med siden https://www.facebook.com/groups/slaegtvestsjaelland/
Siderne opdateres ofte med nyheder og links så du hurtigt kan få informationer om vores fælles hobby!

