Slægtsforskning

Nyhedsbreve

Bestyrelsen

Flere og flere vil vide noget om deres forfædre og
det samfund, de var omgivet af. Mange kommer i
gang med slægtsforskning via et kursus – andre
forsker helt på egen hånd.

Foreningen udsender et nyhedsbrev 3-4 gange om
året.

Formand:

Fælles for alle slægtsforskere er behovet for information om ny litteratur, nye forskningsmetoder
og resultater. Det er også af stor betydning at have
et forum, hvor man kan fremlægge og diskutere
sine problemer.
Ved at melde sig ind i en af landets mange slægtshistoriske foreninger, kan man holde sig informeret om, hvad der sker på det slægtshistoriske område.

Slægtshistorisk Forening,
Vestsjælland
Foreningen, SFV, blev stiftet 31. maj 1976 og
dækker det gamle Vestsjællands Amt.
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede til oplysende foredrag for at øge kendskabet til slægtshistoriske forskningsmetoder og
-midler. Foreningen arrangerer regelmæssigt foredrag vedrørende indsamling, registrering og opbevaring af slægtshistorisk materiale, samt om emner af slægtshistorisk interesse i øvrigt, herunder
bl.a. hjælp til slægtsforskning via internettets stadigt voksende muligheder.
Foredrag og foreningens generalforsamling afholdes fortrinsvis i Kalundborg, Holbæk og Høng,
hvis muligt. Foredrag og generalforsamling annonceres på foreningens hjemmeside.
Desuden afholdes der årligt 3-4 cafè aftener i samarbejde med Kalundborg Bibliotek

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..

Hvordan bliver jeg medlem?
Indmeldelse: Kontakt foreningens kasserer.

Hjemmeside
Foreningen har også en hjemmeside, med nyheder, kommende og tidligere møder, links med
mere. Hjemmesiden kan ses på følgende adresse:
https://www.slaegtvestsjaelland.dk

Michael Lundegaard Augustesen,
Møllestræde 34, 4400 Kalundborg
Tlf. 6112 5010.
Mail: michael@lundegaard-augustesen.dk

Næstformand:
Ove Jensen,
Thorskær 32, 4300 Holbæk.
Tlf. 2134 4653
Mail: ove.e32@gmail.com

Kasserer:
Kamma Rasmussen,
Mosevangen 67, 4400 Kalundborg.
Tlf. 5951 1734.
Mail: ktr@ka-net.dk

Sekretær og webmaster:
Hans Revsbæk,
Platanhaven 14, 4470 Svebølle.
Tlf. 5929 4073
Mail: hans@revsbaek.com

Bestyrelsesmedlem:
Poul Carlsen,
Præstebjergvej 24 Kirkebyen, 4540 Fårevejle.
Tlf. 5965 4621
Mail: poul@carlsen.mail.dk

Suppleant:

Eller mød os på Facebook…

Kaj Cedersted,
Ebbedalen 7, 4470 Svebølle.

…i gruppen ”SFV - Slægtshistorisk Forening
Vestsjælland”

Suppleant:

https://www.facebook.com/groups/slaegtvestsjaelland/

Revisor:

Anne Johansen
Gl. Sorøvej 27, 4400 Kalundborg.
Mogens Pagh,
Nyvej 6, 4450 Jyderup.

Kontingent
Kontingentet til Slægtshistorisk Forening Vestsjælland er pt. 230,00 pr. husstand, dog kun kr.
1800,00 for pensionisthusstande. Kontingentet
opkræves i august måned og dækker perioden 1.
august – 31. juli.

Revisorsuppleant:
Kaj Sørensen,
Sønderskovvej 9, 4180 Sorø.
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Find
din slægts historie
så finder du
din kulturelle
baggrund!

Jo før du begynder slægtsforskning,
desto lettere er det at komme i gang
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