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Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem og det er:
Esther Grønbech Kure
Vi byder dig hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at dit medlemskab vil være dig til
gavn og glæde.
_______________________________________________________________________________________________

Foreningen holder lukket tirsdag den 12.april 2011 på grund af besøget på
Frederiksberg Bibliotek.
_____________________________________________________________________________________________

Navneskilt
Foreningens medlemmer kan få udleveret et nyt navneskilt med medlemsnummer hos Niels
Holger Jensen.
___________________________________________________________________________________________

Nu får Århus sit eget Stadsarkiv.
I dag findes de kommunale arkivalier fra Århus på
Erhvervsarkivet. Oprettelse af et nyt Stadsarkiv blev
besluttet af byrådet i efteråret 2010 og man arbejder på

en placering i forbindelse med Erhvervsarkivet på
Vester Alle.
Det kommende Stadsarkiv skal rumme både
kommunale og private arkivalier.

___________________________________________________________________________________________

Slægtshistorisk forening for Vestegnen`s skovtur

Lørdag den 28. maj 2011.
Så er programmet færdigt til vores årlige skovtur, som i år går til Frederiksberg Slot. Vi har noteret 37
tilmeldinger til turen.
Vi mødes kl. 10.20 på Frederiksberg Slot, hvorefter vores guidede rundvisning starter kl. 10.30.

Byggeriet af slottet blev startet i 1699. Det har været sommerresidens for specielt Frederik VI, men i 1869 blev det
overtaget af Hærens Officersskole, som stadig hører til her.
Slottet er opført efter italiensk byggestil, og det ses tydeligt i den okkergule facade med hvide vinduesrammer. Det
meste inventar er væk, men det er stadig værd at se på Christian VII's marmorbaderum med bassin, det kinesiske
værelse, slotskirken og Danmarks mindste riddersal.

Efter rundvisningen går turen til Frederiksberg have, hvor vi får en tår til halsen og måske en lille sejltur.

Frederiksberg Have blev anlagt af Frederik 4 og rummer i
dag både rester af en barokhave og en romantisk landskabshaves karakteristika.
Der er flere søer, kanaler og fremmedartede træer og buske
i haven. I midten af haven, finder man på en ø et karakteristisk
kinesisk Lysthus.

Derefter går turen til ”De små Haver”, hvor vi slutter af med frokost i Krøgers Familiehave.
Som består af: Marinerede sild m/karry-mayonnaise, Røget laks m/æble-pederrodscreme, Smørstegt rødspættefilet,
Hønsesalat m/bacon, Flæskesteg m/hjemmelavet rødkål, Ost m/kiks og druer, brød og smør. Derefter serveres kaffe/te
med hjemmebagt kage.
Det er 147 år siden den yngste af de små haver i Pile Alle, Krøgers Have, åbnede. Det var den afdøde slotsforvalters
enke, Bolette Christine Krøger, der stod for udskænkningen af kaffe- og tevand til familierne på søndagsudflugt.

Inger Andersson arvede haven efter Bolette Krøger. I generationer har det været døtrene og ikke sønnerne, det har
været bevillingshavere. Inger Andersson var indehaver fra 1918-1966 og på den tid havde Krøgers Have 13
kobbermaskiner. Folk bestilte vand på maskine og fik desuden 6 eller 12 par kopper plus fløde, kaffekande og et
fyrfad. Sukker og kaffebønner måtte man selv medbringe. Det kostede kr. 1,25 for vand til 12 kopper. Det var dengang
en kop kaffe blev takseret til 15 øre og en pilsner til 16 øre.
Damerne kom undertiden om eftermiddagen med madkurven, og når mændene kom fra deres arbejde, og man havde
spist, blev kaffen indtaget.

Deltagerprisen er kr. 225,00 pr. person.

Der er egenbetaling i restauranten for drikkevare (½ fadøl kr. 52,00 –
sodavand kr. 28,00 – et glas vin kr. 38,00)

Betaling kan ske til bestyrelsen senest tirsdag den 12. april 2011eller
beløbet kan overføres til foreningens konto reg. nr. 1551 konto nr.
10016967 (husk at notere jeres navn på meddelelse til modtager)
___________________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
Trådløst internet
Jeg har lige fundet ud af at der er oprettet trådløst
internet i Aktivitetscentret. Det vil sige at vi kan have
vore bærbare computere med om tirsdagen og hver
især gå på nettet.
Trådløst internet var ikke installeret da vi startede i
lokalerne, så derfor måtte vi købe en lang
internetledning og trække ind til salen. Jeg har flere

gange siden starten bedt om trådløst internet, så vi
også kunne benytte vore medbragte bærbare
computere.
Ved et tilfælde finder jeg nu ud af at trådløst internet
er installeret for lang tid siden, men ingen har meddelt
os dette….. ærgerligt, men nu er det der og vi kan
benytte det.

Ancestry Library
Vallensbæk Bibliotek har tegnet abonnement på den
amerikanske online slægts database Ancestry Library
der bl.a. har over 5 milliarder navne og et hav af andre
spændende oplysninger til brug for slægtsforskere. Har

du slægtningen i Amerika så er det måske noget for
dig.
Om der er andre biblioteker der har gjort ligeså er jeg
ikke klar over, men spørg jer frem på bibliotekerne.

Tilmelding senest den 1. august 2011 til Slægtshistorisk Weekend
på Nørgaards Højskole i Bjerringbro den 16. – 18. september 2011.
Emnet i år er ”Bondens liv”. Vi er nogle stykker fra
foreningen der har deltaget igennem et par år og det
kan varmt anbefales. Der er god forplejning, gode
værelser - der vil være ca. 6 foredrag med forskellige

foredragsholdere, udstillinger samt en spørgecentral
(hvor der kan stilles spørgsmål om slægtsforskning).
Se programmet og priser på www.ssf.dk

Nyt på Starbas - Københavns Stadsarkivs Kort- og tegningssamlig og Pensionisterindringer
fra 1969.
Vælg Kort- og tegninger i Andre databaser - vælg
f.eks. Historiske kort, vælg Vesterbro, tryk på kortet
og se det i større format. Man kan bestille kort m.m. til
at se på Stadsarkivet, men du kan også trykke dig ind
og se flere andre muligheder her på siden
http://www.starbas.dk/soeg.html prøv dig frem.
Hvis du vil ind og læse nogle af de
pensionisterindringerne der er indsendt, så tryk på
Pensionisterindringer 1969 og vælg ”emnesøgning”,
så kommer der en liste frem over alle de emner der

findes i indberetningerne hvor der videre frem kan
bestilles fra.
Men man kan også trykke på ”Søgning på
pensionistens navn” og derefter på søg, så kommer
alle indsendernes navne frem i alfabetisk orden – man
vælger en f.eks. Hugo Aarup, så kommer de emner
frem som han skriver om.
Man kan så udskrive en bestillingsseddel nederst på
siden og aflevere den på læsesalen på Københavns
Stadsarkiv, hvis man ønsker at læse f.eks. Hugo
Aarups 8 siders beretning.
Yrsa

_______________________________________________________________________________

Fejl i vores annoncering
Vore foredrag for måneden annonceres i Folkebladet
under ”Det sker i Glostrup”, men den omtale der var
for marts måned var desværre skrevet forkert. Der stod
ved foredraget, som vi skulle have haft den 22. marts:
”Tilmelding er nødvendig” - ved generalforsamlingen
stod der: ”Pris kr. 30” og dette er ikke korrekt .

Jeg sender teksterne til biblioteket og det er så
biblioteket der sørger for indsætning i Folkebladet –
og her har biblioteket desværre for marts måned
skrevet noget som ikke står i mine tekster. Jeg har
gjort dem opmærksom på fejlen, og jeg håber at vore
foredrag m.m. fremover vil blive annonceret korrekt.
Hilsen fra Yrsa

_______________________________________________________________________________

Fra Arkivalier Online:
Takket være mange gode kræfters store indsats er
CPR-numre i kirkebøger på Arkivalieronline sløret.
Skulle der, mod forventning efter den gennemførte
kontrol og dobbeltkontrol, alligevel have forputtet sig
et ikke-sløret CPR-nummer i det kæmpemæssige
materiale, så anmoder vi om at få tilsendt en e-mail til
arkivalieronline@saf.sa.dk med oplysning herom.

Der skal stå CPR i emnefeltet. Mailen skal indeholde
oplysninger om sogn, herred og amt, kirkebogens
yderår og endelig sidetallet, hvor cpr-nummeret er
fundet.

Rettede sider
Arkivalieronline gennemfører løbende opdateringer og
fejlrettelser på baggrund af dialog med brugerne. Fx
har vi netop opdateret siderne vedr. de københavnske
kvarterer i 1801-folketællingen.
For at ændringer skal slå igennem, skal brugerne
løbende slette filerne i AO-cachen på deres pc, hvor
alle de filer/sider, som de har benyttet, er lagret. Kun

dermed kan du sikre, at evt. senere rettelser og
opdateringer kan ses på websiderne.
Siderne i cachen slettes ved i stifinderen at gå ind i
brugermappen LAViewer\data (i Windows XP er det
under C:\Documents and Settings\brugernavn; i
Windows 7 er det under C:\Users\brugernavn ). Hvis
der er installeret AOværktøj på pc'en, henviser vi til
programmets hjælp om sletning.

_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i april 2011
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan
være i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til
gaden når foredrag etc. starter.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 5. april 2011
– 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 12. april 2011
-Temaaften
Udflugt til Frederiksberg bibliotek kl. 14-16
Vi mødes kl. 13:45 på Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Fra Frederiksberg Metrostation er
der 2 min. gang til biblioteket, det er en ældre rød
murstensejendom med grønt kobbertag.

HUSK ! Foreningen har lukket den aften på grund af
udflugten.
Tirsdag den 19. april 2011
– 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 26. april 2011 kl. 19
Foredrag af Ib Walbum - Henrettelser i Danmark
Den sidste foregik den 22. november 1882

_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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