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Til orientering fra Yrsa
Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker alle en

Første medlemsaften i 2017 er tirsdag den 3. januar, hvor også det nye nummer af Slægten
udleveres.

I sidste nyhedsbrev har jeg skrevet at juleafslutningen er tirsdag den 5. december, det er
selvfølgelig en fejl – JULEAFSLUTNINGEN ER TIRSDAG DEN 6. DECEMBER.
Forslag til generalforsamlingen 2017.
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19:00 og ifølge
vedtægterne § 5 stk. 3 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden i
hænde inden udgangen af januar måned. Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm Kristensen,
Poppelhusene 33, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til flyr@mail.tele.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for vore foredrag for foråret 2017.
Tirsdag den 31. januar 2017 - Foredrag af områdeleder Jan Pedersen fra Rigsarkivet Ejendomshistorie.
Vil prøve at vriste oplysninger ud af kilderne, fx skøder, servitutter, brandfor- sikringer der alle kan
fortælle en historie om grunden eller huset derpå. Vi skulle også få tid til at høre historien om Niels
Heidenreich, som var manden der stjal Guldhornene i 1802 – fra den bygning, hvor Rigsarkivet i
dag har til huse.
Tirsdag den 21. februar 2017 - Foredrag af Hans Peder Poulsen – Udvandrerne.

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede 10% af den danske befolkning hovedsageligt til
Nordamerika. Hvad var baggrunden for at rejse, og hvor blev de af? Kan vi finde deres
efterkommere?
Tirsdag den 21. marts 2017 - Foredrag af Michael Dupont fra Rigsarkivet.
Foredraget handler om brugen af Rigsarkivets indscannede arkivalier i Arkivalieronline og Daisy.
Deltagerne får ved foredraget en gennemgang af, hvordan man finder rundt i Arkivalieronline og i
nogle af de mange arkivalier, som systemet indeholder,. Samtidig gives en orientering i, hvordan
man finder, får læst og hentet materiale.

Tirsdag den 4. april 2017 - Foredrag af en medarbejder fra Glostrup Lokalarkiv.
Kender du Glostrup Lokalhistoriske Arkiv? Ved du, hvad du som slægtsforsker kan bruge dit lokale
arkiv til? Mød op og hør om, hvad arkivet kan tilbyde dig, og hør mere om planerne for
lokalhistorien i Glostrup.

Valg af program første gang.
På www.slaegtogdata.dk kan du se et skema over de mest brugte programmer til din egen PC. Vælg
”værktøjer” , vælg ”programmer” og derefter ”slægtsprogrammer”.
Det kan være en fordel at prøve 2-3 programmer, før du bestemmer dig; de fleste programmer
tilbyder nemlig en demo version.

Har du aner i Sønderjylland?
Så gå ind på Arkivalieronline og vælg ”Sønderjylland og hertugdømmerne”. Der er lagt mange flere
Sønderjyske arkivalier ind her den 4. november.
Se også under ”Øvrige samlinger” hvor materiale fra ”Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling” fra
ca. 1500-1848 blev lagt ind den 27. oktober.

Født til at blive gemt.
Her du fødselsdag den første i måneden? Ja, så er du den person der er født til at blive gemt!
Mange danskere har et personnummer der begyndermed 01, men næppe ret mange af dem ved, at
kommunerne har pligt til at gemme netop alle disse papirer. Og det gælder virkelig alt: Papirerne
fra vuggestuen må ikke smides ud, det samme gælder oplysningerne fra børnetandplejen, skolen,
skattevæsenet, inkassoafdelingen, socialforvaltningen og senere måske plejehjem. Alt skal
gemmes, og efter 80 år er materialet tilgængeligt for enhver.
De mange oplysninger gemmes især af hensyn til fremtidens forskere. De skal have mulighed for at
kigge almindelige danskere i kortene, eller som det hedder i vejledningen om bevaring og
kassation: ”Der skal bevares dækkende dokumentation for beskrivelse og analyse af det danske
samfund og dets udvikling”.
________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 5 nye medlemmer og det er Hans H. Nielsen, Birthe Busch, Erik
Busch, John Jensen og Steen Scheffler. Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber
at jeres medlemskab vil være jer til gavn og glæde.
________________________________________________________________________________

Kontingentbetaling for året 2017
Kontingent for 2017 er kr. 250 pr. person og kr. 400 for ægtefælle/samlevende.
Betaling bedes fortaget ved sæson start i januar 2017 og senest d. 31. januar 2017
Betaling kan ske på følgende måder:
Til Slægtshistorisk forening for Vestegnen
1. Kontant betaling om tirsdagen til kassereren.
2. At man går i banken og beder dem overføre beløbet til Arbejdernes Landsbank
Reg. 5326 Konto 0246075. Husk en afsender (navn eller medlemsnummer)
3. At man selv overfører via netbank, til vores konto i Arbejdernes Landsbank
Reg. 5326 Konto 0246075. Husk også her, en afsender (navn eller medlemsnummer)

Venlig hilsen
Annie Aabin, kasserer
Ride Julen ind.

________________________________________________________________________________
Når kirkeklokkerne kimede juleaften begyndte julen officielt. Enkelte steder rundt om i landet og

specielt på Ribe egnen var det signalet til, at julerytterne red hver til sit, efter at de
hele dagen havde redet rundt fra gård til gård og havde ønsket folk glædelig jul. Det var som regel
de unge gårdmandssønner, der red rundt, og hvert sted fik de en skænk og en julekage. Og nogle få
steder har man i øvrigt haft den skik, at det var en mand, der gik ud og trillede julen ind i byen: ”Han
trillede et vognhjul ind af landsbyens gader”.

Men når kirkeklokkerne kimede, begyndte julehelgen at lægge sig over alle hjem. Man talte
ligefrem om, at hver gård og hvert hjem havde sin egen julehelg. Gårdens julehelg blev opfattet
som noget håndgribeligt. Man kunne sige, at man besøgte julehelgen, og når man fik gæster, skulle
de have et eller andet, for det hørte med til julehelgen, at man skulle dele med andre. Man siger
stadig i dag, at hvis gæsterne omkring juletid ikke får et glas vin eller en småkage, så bærer de julen
ud. Men strengt taget bærer man ikke julen ud, hvis man ikke får en skænk i dagene før jul, for det
er først juleaften, når kirkeklokkerne kimer, at julen bliver båret ind.

Glædelig jul fra Yrsa
_______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Rejs tilbage i tiden: Ny side med 41.782 historiske fotos er åbnet den 15/11 2016.

Nørrebrostræde set fra Stengade mod Nørrebrogade
ca. 1905. Gamle, lave træbygninger imellem nyere
beboelsesejendomme.
Tv. skiltet er for Chr. Thomsens udsøgte kaffesorter
Stengade 18.
På bagsiden med anden hånd: Hauerslev 1898.
Foto: Johannes Hauerslev/Københavns Museum

Gå ind på www.kbhbilleder.dk der indtil videre rummer 41.782 billeder, kort og tegninger fra
Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs samlinger. Skriv f.eks. Nørrebrostræde i
søgefeltet og ovennævnte billede kommer frem, tryk på billedet og man ser oplysningerne. Mange
af billederne har aldrig været vist før.
Prøv også at skrive: kort. Så ser du den store kortsamling over København, med mange nye kort.
De fleste billeder på kbhbilleder.dk er beskyttet af ophavsret. På knap 5000 billeder er ophavsretten
udløbet, og disse fotografier kan bruges frit og downloades i en digital kvalitet, der også kan bruges
til tryk.
Fotografierne giver et unikt indblik i livet i København fra slutningen af 1800-tallet. Størstedelen af
fotografierne har byen og gadelivet som motiv, men man kan også følge københavnernes daglige
liv - fra vaskekælderen til de bonede gulve.
God fornøjelse fra Yrsa

________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i december 2016 og januar 2017

Tirsdag den 6. december 2016 kl.
19:00 Juleafslutning med gløgg og
æbleskiver.

Tirsdag den 3. januar 2017 – Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale
med, hvis du vil have gode ideer fra andre.
(4. mødeaften med Gotisk studiegruppe)
Tirsdag den 10. januar 2017 - Temaaften
Ulla Elsted-Jensen fortæller: Mistænkeliggjort.

Vi skal følge Resmine Berger igennem hendes liv i København fra 1807 til 1866.
Hun lever i mange år som enlig kvinde, på nogle ret barske vilkår. Hun ernærer sig – dels ved
dagleje-arbejde som spolerske for bomuldsvævere – dels som prostitueret.
Hun får tidligt betegnelsen ”meget tyvagtig”, og hun bliver gennem mange år udsat for stor
mistænkeliggørelse fra politiets side. Det får en række alvorlige konsekvenser for hende.
Spørgsmålet er, om hun virkeligt var så kriminel?
Jeg vil undervejs komme ind på en stribe af de mange forskellige kilder jeg har brugt – bl.a. fra
Københavns politi, Retsvæsenet, Tugt- Rasp- og Forbedringshuset, Almindeligt Hospital,
Ladegården og Københavns Fattigvæsen.
Tirsdag den 17. januar 2017 – Medlemmernes egen aften.
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale
med, hvis du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 24. januar 2017 – Medlemmernes egen aften.
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale
med, hvis du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 31. januar 2017 - Foredrag kl. 19:00
Foredrag af områdeleder Jan Pedersen fra Rigsarkivet - Ejendomshistorie.
Vil prøve at vriste oplysninger ud af kilderne, fx skøder, servitutter, brandfor- sikringer der alle kan
fortælle en historie om grunden eller huset derpå. Vi skulle også få tid til at høre historien om Niels
Heidenreich, som var manden der stjal Guldhornene i 1802 – fra den bygning, hvor Rigsarkivet i
dag har til huse.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
Formand Yrsa Kristensen flyr(snabela)mail.tele.dk telefon nr. 43 44 97 41
Kasserer Annie Aabin annie(snabela)dkdata.dk telefon. 24 23 77 56
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv(snabela)forum.dk
---------------------------------------------------Dette nyhedsbrev er udsendt den 26. november 2016.
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