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Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår!
NYE LOKALER
Foreningens bestyrelse har fundet en erstatning for lokalerne i VUC,
Kalundborg. Dette medfører dog nogle ændringer.
Vores gamle tradition med, at bestyrelsen medbringer kaffe og kage er ikke
tilladt i Kalundborg Hallernes lokaler - det skal leveres fra restauranten.
Priser: Kaffe alene koster 35 kr. pr. deltager, kaffe og kage koster 48 kr. pr.
deltager. Der skal betales for samtlige mødedeltagere. Dvs. prisen stiger fra
nu 20 kr. til 35 kr. hhv. 48 kr. når vi er i Kalundborg Hallernes mødelokaler.
Vi kan også vælge at holde møderne uden servering i pausen.
Til gengæld er mødelokalernes indretning af meget høj kvalitet, som vel kan
modsvare fravær af privat servering. Vi vil meget gerne høre DIN mening.
Klik på: Hvad mener DU?

FORENINGEN “DANSKE SLÆGTSFORSKERE”
Bestyrelsen har drøftet invitation fra foreningen “Danske Slægtsforskere”
om samarbejde. Der er nu indgået en samarbejdsaftale, hvilket blandt andet
medfører at vores forening får et økonomisk tilskud fra foreningen
“Danske Slægtsforskere”
https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/om-foreningen

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

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

NYHEDSBREV.

Der har været afholdt en række café-møder i samarbejde med
Kalundborg Bibliotek i 2018. Det er besluttet at fortsætte dette samarbejde
i 2019. Arrangementer er under planlægning.

NYE KILDER PÅ NETTET
Her er et hjælpemiddel til nutidens offentlige forvaltninger - "Det
Offentlige Danmark 2018" (Et moderne svar på Hof & Statskalenderen):
1. udgave (2017-2018): https://www.regeringen.dk/det-offentligedanmark//
Og her et link til modtagere af kongelige ordener og
medaljer:
http://www.shfs.dk/hof-og-statskalender-bliver-digital/

Hvis du kender et godt link, så send det til bestyrelsen, og vi sikrer at det det bliver delt med øvrige
medlemmer.

NYT FRA RIGSARKIVET
Rigsarkivets læsesal lægges sammen med Speciallæsesalen på Det Kongelige Bibliotek. Den fælles læsesal forventes færdig
i 2020.
Rigsarkivet skal i løbet af de kommende år fraflytte de gamle bygninger på Slotsholmen, og Rigsarkivets læsesal i
København lægges derfor sammen med Speciallæsesalen på Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant, Søren
Kirkegaards Plads 1), der i den forbindelser står over for en ombygning.

GENERALFORSAMLING
Husk at vi afholder generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland.
torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 – ca. 21.00
Sted: Høng Hallen
Rosenvængets Selskabslokaler
Rosenvænget 23
4270 Høng
Af hensyn til fortæringen bedes du give besked om din deltagelse.
Vi glæder os til at se dig!

Kender du for øvrigt linket herunder?
Stedregister - retsbetjente på Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/07/Opslag-RetsbetjenteE.pdf

NÆSTE FOREDRAG I FORENINGEN
Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 – ca. 21.45 kommer Ulrich Alster Klug med foredraget ”Fem generationer af min
fynske slægt. Fra fattiglemmet til skibsrederen”.
Foredraget afholdes i Mødelokale 1 (op ad trappen og til højre)
Sted: Kalundborg Hallerne
J. Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg
Sæt kryds i kalenderen!

NY-SCANNINGER AF KIRKEBØGER
I 2019 lægges der nye scanninger af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 1814-1892 op på Arkivalieronline.
Rigsarkivet og Ancestry har indgået en samarbejdsaftale om ny-scanning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden
1814-1892. Billedfilerne bliver i farver og billedkvaliteten vil være markant bedre end de nuværende billeder i gråtoner
på Arkivalieronline.
Billedfilerne bliver publiceret i løbet af 2019. De bliver publiceret ”parallelt” med de nuværende billeder og
eksisterende links vil fortsat virke.

FØLG FORENINGEN PÅ NETTET
Følg vores forening på hjemmesiden http://slaegtvestsjaelland.dk/ der 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/

