Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev december 2010 - januar 2011
_____________________________________________________________________________________________

Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Første medlemsaften i 2011 er tirsdag den 4. januar.
Kassereren - Birthe Jørgensen vil uddele
indbetalingskort til dem der er til stede på den første
medlemsaften og resten vil blive udsendt pr. post.

Vi håber at alle indbetalingerne kommer på plads
senest den 31. januar, så vi kan gå i gang med at lægge
budget for det kommende år.

_____________________________________________________________________________________________

Vi har fået to nye medlemmer i vores forening: Uffe Poulsen og Alice Jensen.
Vi beder jer hjertelig velkommen hos os, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til gavn og
glæde.
_____________________________________________________________________________________________

Forslag til generalforsamlingen 2011
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag
januar måned”.
den 8. marts 2011 ifølge vedtægterne § 5 stk. 3:
Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm
”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
Kristensen, (Se hjemmeside/bestyrelse)
skal være formanden i hænde inden udgangen af
_____________________________________________________________________________________________

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for alle de spændende
foredrag/temaer i foråret 2011
Tirsdag den 25. januar 2011 kl. 19.00
Foredrag af Erik Kann
– Slægtsforskning på nettet
Internettets muligheder er stort set uendelige og
mængden af informationer ubegribelig omfattende.
Alligevel er der mange slægtsforskere, der oplever
frustration og forvirring
Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.00
Temaaften med Anne Marie Holck
som vil fortælle og vise os, hvordan slægtsprogrammet
”Legasy” kan bruges.
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.00
Foredrag af seniorforsker Jørgen Mikkelsen
Ældre fængselsarkiver og deres muligheder. Der
kunne jo være forbrydere i vore aner?Dette foredrag
afholdes, som et forsøg, i samarbejde med Sokkelund
Herreds Genealogiske forening og derfor vil
tilmelding til denne aften være nødvendig – så først til
mølle……….

Tilmelding kan ske på medlemsaftenerne, pr. telefon
eller pr. mail til formanden Yrsa Holm Kristensen
senest den 8. februar 2011.
Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19.00
Generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19.00
Foredrag af Ove Brørup
– Rakkere i Norden en berygtet og forfulgt
befolkningsgruppe.
Vi bliver taget med på et overraskende historisk og
politisk tilbageblik, der fortæller den - for de fleste lidt
uklare historie om rakkerne, kjæltringene og
natmændene.
Betragtninger om ”lysten til det frie liv”, respekt for
samfunds-ordenen, foragt for de anderledes,
fattigdomsbegrebet m.m. krydres med dramatiske,
spændende og groteske skildringer fra ”rakkerlivet” i
Norden i gamle dage.

Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00
Foredrag af Ib Walbum
- Henrettelser i Danmark
Den sidste foregik den 22. november 1882. Det var
rovmorderen Anders Nielsen (sjællænder) der blev
henrettet.
_____________________________________________________________________________________________
Tirsdag den 12. april 2011
Temaaften –
Udflugt til Frederiksberg arkiv kl. 14-16
Tilmeldingsliste og mødetidspunkt fremkommer
senere.

Landsarkivets filmlæsesal lukkes i ca. 2 måneder
Fra tirsdag d. 2. november 2010 og 2 måneder frem vil
filmlæsesalen på Landsarkivet for Sjælland være
lukket. Lukningen skyldes ombygning på grund af det
kommende metrobyggeri.
I staten af 2011 går Metroselskabet i gang med at
bygge en Metrostation på pladsen foran Landsarkivet.
Hele pladsen bliver inddraget til byggeplads og den
nuværende hovedindgang vil ikke kunne benyttes.
Landsarkivets brugere skal i stedet benytte
personaleindgangen i Florsgade.

Selv om filmlæsesalen er lukket, vil det stadig være
muligt at benytte en stor del af Landsarkivets
filmsamling. Mange af filmene flyttes til
selvbetjeningsmagasinet og der oprettes nogle
midlertidige filmarbejdspladser i
gruppearbejdsrummet og på hovedlæsesalen
De film du ikke kan benytte mens filmlæsesalen er
lukket, indeholder alle materiale du enten kan finde
som originale arkivalier i selvbetjeningsmagasinet
eller på Arkivalieronline.
Selv om filmlæsesalen er lukket, kan du stadig benytte
disse film:

Mikrokort
·
Kirkebøger før 1892 fra Sjælland, LollandFalster og Bornholm
·
Grønlandske kirkebøger
·
Borgerligt ægteskab 1851-1922
·
Kildeselskabets mikrokort
·
Københavns Politi - direkte og indirekte
emigration
·
Diverse navneregistre fra
§
Københavns Politi
§
Københavns Politiret
§
Københavns Kriminal- og politiret
§
Landsover-, samt Hof- og Stadsretten

§

Københavns Forligskommission

Rullefilm
·
Brandforsikringsarkivalier
·
Fæsteprotokoller
·
Skifteprotokoller
·
Tinglæsningsarkivalier
·
Lavsarkiver
·
Navneregistre fra Københavns Kriminal- og
politiret
·
Christonjes sedler
·
Holms samling

_____________________________________________________________________________________________

Til orientering
Fredag d. 3. december lukker både Rigsarkivet og
Landsarkivet kl. 12. På begge læsesale er sidste

ekspedition kl. 11. Lukningen skyldes, at Landsarkivet
og Rigsarkivet holder fælles julefrokost.

_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Jeg har fået et link til en hjemmeside om København
af Ulla Elsted-Jensen, som jeg syntes at jeg vil dele
med jer.
Her kan man bl.a. se gamle matrikelkort over de
forskellige kvarterer i København og man kan skifte
mellem de forskellige matrikler samt også til
gadenumre.

http://stormp.kk.dk/rhb/Specialiteter/kommunal.htm
Rul lidt ned på siden til ”Særlige oversigter og
hjælpemidler” og prøv jer frem, der er mange andre
spændende muligheder.
God fornøjelse fra Yrsa

_____________________________________________________________________________________________

Til orientering om vores hjemmeside
Som tidligere meddelt skulle vores hjemmeside
gennem Glostrup kommune nedlægges pr. 1/1 2011.
Men der kom i sidste måned tekniske problemer som
ikke kunne rettes af kommunen, så siden blev slettet.
Inge Lind tog så igen opgaven med at oprette en helt
ny hjemmeside for os helt fra bunden. Den er nu delvis

færdig og er nu blevet lagt ud på nettet. Noget mangler
endnu, men den vil blive rettet til lidt efter lidt med
nogle af de mange ting der var at se tidligere. Inge har
gjort et stort arbejde med at få en ny hjemmeside på
banen og det siger vi hende stor tak for.
Den nye hjemmeside kan ses på sfv-glostrup.dk

_____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i december 2010 - januar 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 7. december 2010 kl. 19.00
Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
Tirsdag den 4. januar 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 11. januar 2011 kl. 19.00
Temaaften
– Georg Agerby fortæller/viser mulighederne ved
søgning i DIS- træf.

Tirsdag den 18. januar 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 25. januar 2011 kl. 19.00
Foredrag af Erik Kann – Slægtsforskning på nettet
Internettets muligheder er stort set uendelige og
mængden af informationer ubegribelig omfattende.
Alligevel er der mange slægtsforskere, der oplever
frustration og forvirring

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