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HUSK AT DU KAN FØLGE OS PÅ
FACEBOOK
OG PÅ VORES HJEMMESIDE

I skrivende stund opholder den ”Gamle Redacteur” sig på terrassen i 28
graders varme iført kolde drinks og bærbar computer. Jo, slægtsforskning er
også en dejlig beskæftigelse i denne skønne sommertid.
I ønskes alle en fantastisk sommer!

BESTYRELSESMØDE
Bestyrelsen har afholdt møde i maj måned, og der er ændret en smule på
bestyrelsesposterne. Ove Jensen er tiltrådt som suppleant, Poul Carlsen
træder ind som næstformand og Anne Johansen som bestyrelsesmedlem.

FRA KASSEREREN
Nu er det blevet tid for betaling af kontingent –
kr. 230,00 pr. husstand - dog kr. 200,00 for pensionisthusstande.
Senest 1. august 2019 bedes kontingentet overført til konto nr. 0537
0000418056 i Dragsholm Sparekasse, Kalundborg afdeling. Husk venligst at
påføre navn og medlemsnummer.

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
Samarbejdet med biblioteket fortsætter i sæson 2019/2020.

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

Nedenstående datoer i efteråret er nu bestemt. Vi forsøger i samarbejde
med Kalundborg Bibliotek om det er muligt at lægge møderne på
biblioteker i hele kommunen. Hvor er endnu ikke besluttet, men Svebølle
har været på tale.
• 10. september 2019
• 8. oktober 2019
• 12. november 2019
Cafe-aftenerne er for både begyndere og garvede slægtsforskere.

NYHEDSBREV.

Formålet er, at vi hjælper nye i gang, men det er også stedet hvor vi kan
hjælpe hinanden videre.
Måske din sidemand har erfaring med netop dèt, du er i gang med.

SPØRGSMÅL OM FOREDRAG I FORENINGEN:
Da bestyrelsen gerne vil tilbyde foredrag, der tiltrækker nye medlemmer og giver ny viden til os alle, vil vi gerne høre fra
dig, om der kunne være interesse for, at vi planlagde et foredrag omhandlende Slesvig Holstein?
Send gerne mail til michael@lundegaard-augustesen.dk

SLÆGTSFORSKERDAGEN
26. oktober 2019 i Høng, kl. 10-16 afholder vi slægtsforskerdag!
Vi har inviteret Erik Kann, der forventes at afholde 2 foredrag, nemlig:
•

Indenrigsministeriets resolutionsprotokoller er bare toppen af isbjerget

•

Klart skib om udskrevne til marinen

Vi tager forbehold for ændringer - datoen ligger dog fast, så reserver dagen til et par levende og interessante foredrag.

NYT PROJEKT
Livsforløb i Danmark 1787-1968
Link-Lives vil forbinde spredte historiske kilder om (næsten) alle personer i Danmark mellem 1787-1968. Projektet er et
samarbejde mellem Københavns Universitet, Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv og er støttet af Innovationsfonden.
Livets begivenheder spredt i arkiverne
Et menneske, der blev født for 150 år siden og levede et rimelig almindeligt liv har efterladt sig forskellige spor i arkiverne.

Slægtsforskere ved, at hvis du vil få et indtryk af en fjern forfaders liv og levned skal du besøge forskellige arkiver og
undersøge forskellige kilder, fx folketællinger og kirkebøger på Rigsarkivet og for københavnernes vedkommende;
begravelsesprotokoller og registerblade på Københavns Stadsarkiv. Af disse forskellige kilder kan der sammensættes et
livsforløb og en række familierelationer.
Et nyt stort forsknings- og udviklingsprojekt, kaldet Link-Lives, vil prøve kræfter med samme øvelse - bare i en helt anden
skala.
Læs mere om projektet https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/nyt-projekt-et-register-over-livsforlob-idanmark-1787-1968
Hvis du kender et godt link, så send det til bestyrelsen, og vi sikrer at det bliver delt med øvrige
medlemmer.

NYT PÅ ARKIVALIER ONLINE
Rigsarkivet skriver:
Vi afslutter juni måned med flere arkivalier på Arkivalieronline, bl.a. færøske arkivalier, amtsjournaler, københavnske
skifter, matrikler m.m.
I det netop publicerede materiale finder du flere færøske arkivalier, bl.a. regnskaber fra Den færøske handel på Færøerne.
Du finder også amtsjournaler, matrikler og københavnske skifter samt materiale fra Højesteret, Justitsministeriet og
Københavns Politi.
Du kan læse mere og finde oversigter over materialet her https://www.sa.dk/da/news/nyt-paa-ao-faeroeske-arkivalieramtsjournaler-og-mere/

Kender du for øvrigt linket herunder?

http://bibliotek.dis-danmark.dk/
Fra vores lokalområde er Årbøgerne fra Sorø amt nu behandlede og findes stort set komplet online fra
1912 og frem.

FØLG FORENINGEN PÅ NETTET
HUSK at du kan følge 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/
Obs! Tilmeldingsformular og forslagsformular er fjernet, da kun ganske få brugte dem. Tilmelding sker direkte til
kassereren og forslag sendes direkte til formanden.

