Foredrag efterår 2020 i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 – ca. 21.00
Foredrag ved Inger Buchardt, cand. mag og tidligere lektor om
slægtsforskning i Sønderjylland og Slesvig-Holsten.
Har man slægtsforbindelser til de to hertugdømmer, møder man før
1864 en anden administration end den, man kender fra Enevældens
Danmark:
Lægdsruller og skifter findes f.eks. stort set slet ikke, altså heller
ikke i Sønderjylland. Efter 1864 tager prøjserne over med en
modernisering af forvaltningsapparatet, og rester af den preussiske
administration er stadig aktiv i Sønderjylland. Foredraget vil ud fra
konkrete eksempler beskrive de muligheder man kan udnytte
hjemmefra, før man tager på arkivrejse til Slesvig-Holsten.
Sted: Holbæk Bibliotek, den store foredragssal, Nygade 11-13,
4300 Holbæk. Parkering på bagsiden med indkørsel fra Bysøstræde.
Der er også indgang.
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere
betaler kr. 50. Kaffe/the og kage kan købes for kr. 20.
Tilmelding: Senest 15. september 2020 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller
telefon 25327396.

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 09.30 – 15.30
Slægtsforskerdag med seniorkonsulent Erik Kann,
Kennedy Centret, København.
1. På session med oldefar
Det har til alle tider været et vilkår, at unge mænd inden udskrivning til militærtjeneste
skulle på session for at blive bedømt på legeme og sjæl. Heldigvis er der bevaret store
mængder af arkivalier fra sessionerne i Danmark, og i foredraget kommer du med
”indenfor”. Du skal bl. a på Kerteminde Rådhus i oktober 1870 for at følge årets årgang
gennem lægetjek og lodtrækninger. Du får at vide, hvem der var til stede på sessionen,
og får dermed et klart indblik i, hvem din oldefar kiggede i øjnene, når højdemålingen
endte på 182! Et spændende materiale som i den grad gør det muligt at levendegøre
skildringerne af de mandlige forfædre.
2. Hvor boede familien?
Du kender det helt givet selv: Man har fundet en familie i en folketælling og vil
selvfølgelig gerne vide, hvor familien boede. Der kan imidlertid være langt fra
folketællingslistens ”4. familie” til det præcise matrikelnummer, og vi skal faktisk helt
op til 1890/1901-tællingerne, førend der anføres matrikelnummer.
Foredraget gennemgår det kildemateriale, du skal kende, hvis du gerne selv vil finde
frem til, hvor i landsbyen eller købstaden netop dine aner boede. Det kan være lidt
snørklet, men til gengæld er det særdeles givende, når det lykkes!
Kl. 09.30 Morgenkaffe/-the og rundstykke med ost og marmelade - velkomst
Kl. 10.00 Foredrag
Kl. 12.00 Frokost – 3 stk. smørrebrød
Kl. 13.00 Foredrag
Kl. 15.30 Afslutning
Der er isvand hele dagen og kaffe/the med kage om eftermiddagen.
Øvrige drikkevarer købes særskilt.

Sted: Rosenvængets Selskabslokaler, Rosenvænget 23, 4470 Høng
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland. Andre deltagere
betaler kr. 50,-.
Pris for traktementet er kr. 225,-, som bedes indbetalt på foreningens konto i Dragsholm
Sparekasse, reg.nr. 0537 konto 418056 ved tilmelding.
Tilmelding: Til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller tlf. 25327396 .Af hensyn til
traktementet er der tilmelding senest 30.09.2020.

Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 – ca. 21.45
Foredrag ved Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, underviser og foredragsholder
Foredraget afholdes i samarbejde med Odsherred Lokalhistoriske Arkiv.
Ejendomshistorie
Foredraget giver en gennemgang af en række kilder
til ejendomshistorie, fra godsarkiverne og kort og
matriklen 1844 til tinglysning og byggesagsarkiver.
Området er blevet meget lettere at forske i, efter at så
mange kilder er kommet på nettet.
Ulrich vil dels vise en del af de kilder, der kan bruges
til ejendomshistorie, dels give praktiske eksempler til
illustration af brugen af kilderne, hvad enten det
drejer sig om slægtsgården, byhuset eller
parcelhuset.
Sted: Aksen Kulturhus, Centervejen 91, 4550 Asnæs
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland og Odsherred
Lokalhistoriske Arkiv. Øvrige deltagere betaler kr. 50.
Tilmelding: Senest 10. november 2020 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller
telefon 25327396.

Tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.00 – ca. 21.00
Foredrag med Per Andersen fra Danske Slægtsforskere, cand. scient., leder af
Slægtsforskernes Bibliotek om slægtsforskning i 1900-tallet.
Per Andersen har udgivet bogen "Find din familie - Slægtens
gåder i 1900-tallet" og vil fortælle om nye kilder i 1900-tallet.
Der er en rivende udvikling i de kilder, der bliver tilgængelige, og
det gælder også slægtsforskning i 1900-tallet. Per Andersen har
løst mange opgaver med at finde familie i 1900-tallet og kommer i
dette foredrag med eksempler på løste familieproblemer og de
kilder, der er blevet anvendt. Han kommer omkring kilder som
dødsårsagsregisteret, brug af DNA og nye registre til danske
kirkebøger.
Sted: Kalundborg-Hallerne, J. Hagemann Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg
mødelokale 3 (op ad trappen, ind ad døren, videre op ad trappen og til højre).
Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere
betaler kr. 50. Foreningen giver kaffe og æbleskiver.
Tilmelding: Senest mandag den 7. december 2020 til Kamma Rasmussen på mail ktr@kanet.dk eller telefon 25327396.

