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Nyhedsbrev december 2014, januar 2015
_____________________________________________________________________________________________

Kontingentbetaling for året 2015
Kontingentbetaling for 2015 vil vi, som tidligere år, bede jer indbetale UDEN at vi sender jer et
girokort, da det er blevet alt for dyrt at sende penge på den måde.
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 og husk en afsender (navn eller medlemsnummer)
3. At man selv overfører via netbank, som mange sikkert benytter i forvejen, til vores konto i
Arbejdernes Landsbank – Reg. 5326 konto 0246075. Og husk også her at skrive afsender
navn eller medlemsnummer.
Kontingentet er kr. 250 pr. person og kr. 400 for ægtefæller/samlevende. Husk at betale senest den
31. januar 2015.
Annie Aabin, kasserer
_______________________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
Tirsdag den 13. januar 2015 er egentlig en temaaften.
Da ingen fra foreningen har meldt sig for at fortælle, så vi har fået en foredragsholder til at komme
og fortælle noget fra hendes bog om Caroline Jönsson ”En familie- og egnshistorie fra
Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800-1965”.
Så mød op for at høre hendes fortælling.
Statens Arkiver skifter navn til Rigsarkivet
Uanset om du besøger læsesalen i København, Viborg, Odense, Aabenraa eller Aarhus, er det nu
en af Rigsarkivets læsesale du besøger. Statens Arkiver skifter nemlig navn til Rigsarkivet.
Erhvervsarkivet flytter fra Aarhus
Fra slutningen af 2015 flyttes arkivet fra Aarhus til Viborg, hvor det skal være en del af arkivet for
Nørrejylland.

Den 12. december lukker læsesalen på Rigsarkivet i København kl. 12
Sidste ekspedition af arkivalier fra magasinerne er kl. 11.00. Sidste udlevering af reserverede
arkivalier er kl. 11.45.
Besøg på Københavns Stadsarkiv tirsdag den 27. januar 2015 kl. 15:00 – 16:30
Vi skal høre om Stadsarkivets mange forskellige typer arkivalier. Et besøg blandt 'reolerne' vil
give at indtryk af de muligheder der findes her.
Bemærk dog, at der er et begrænset antal pladser (15 deltagere), så tilmelding til Yrsa er
nødvendig ("først-til-mølle").
Vi mødes lige indenfor på Rådhuset kl. 14:50 og går samlet ind.
Forslag til generalforsamlingen 2015
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2015 ifølge vedtægterne § 5
stk. 3:
”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 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 http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Kontingent for året 2015
Kontingentbetaling for 2015 vil vi bede jer indbetale/overføre mellem den 1. og 31. januar 2015.
Der udsendes en separat side, der kan bruges som vejledning ved indbetaling. Hvis der er
spørgsmål til dette så kontakt en fra bestyrelsen. Vi håber at alle indbetalinger kommer på plads
senest den 31. januar
2015.
HUSK ved jeres indbetaling af kontingent for 2015 at foreningen har skiftet bank.
Det er nu Arbejdernes Landsbank - Reg. 5326 konto 0246075
Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Første medlemsaften i 2015 er tirsdag den 6. januar. ”Slægten” vil også fra denne dato ligge klar til
udlevering.
_______________________________________________________________________________________________

December måned – er en måned der traditionelt indeholder
mange hyggelige skikke.
I kender vel alle "Peters Jul" som er Danmarks første julebog der udkom første gang i l866.
For mange er ”Peters Jul” indbegrebet af dansk hyggelig jul. Historien følger drengen Peter fra et velstillet
hjem hele vejen gennem optakten til julen, over juleaften, nytårsaften og helt til hellig tre konger, hvor julen
er endegyldigt ovre, og det gamle visne juletræ køres væk.
Adventskransen - der tændes det første lys på søndag. Den skik er indført i Danmark i slutningen af det l7.
århundrede. Den oprindelige adventskrans var lavet i gran og ophængt i lilla silkebånd.
Lilla er bodsfarven - og advent er kirkeårets bodstid, hvor mennesket kan bekende sine syndere før den
store glædesfest.
Ideen til den første nye juleaften-tradition med et juletræ, den fik vi fra Tyskland og pynten på juletræet, det
er ikke bare pynt. Faktisk har al julepynten sin egen specielle betydning:

•
•
•
•
•
•
•

Den harmoniske kugle er symbolet på fuldkommenhed.
Klokken - den bebuder juleglæde.
Kurven - den lover overflod.
Legetøjet - det varsler spændende gaver.
Musikinstrumenterne sætter - i vores fantasi - musik til juledansen.
og af national julepynt - så blomstrede brugen af Dannebrog på træet op i l864.
Julegaverne derimod kan føres helt tilbage til vikingetiden.
Men ingen jul uden julelys - julelysene – de blev faktisk indført sammen med
Kristendommen i Norden.

Nu har vi hørt noget om adventskrans og juletræet - men det vi mangler er jo historien om nissen.
Julenissen – det er et overnaturligt væsen, som stammer helt tilbage til vikingetiden. Nissen blev betragtet
som en slags maskot - hvis han blev behandlet godt d.v.s. han skulle have sin julegrød hver dag – så
passede han godt på hus og hjem, men hvis noget gik ham imod blev han ondskabsfuld og hævnede sig.
Han var oprindelig en lille gammel mand med skæg, klædt i grå bukser og grå trøje. Han har rød tophue og
går med røde strømper i sorte træsko. Men der er mange forskellige slags nisser og de er alle sammen i
familie med hinanden.
Jeg kan nævne:
Kravlenisser. De bor i sprækker og kroge inde i husene hele året - og kommer kun frem i julemåneden.
Hønisser. Det er de gamle nisser. De sidder oppe på høloftet og fortæller nissehistorier om gamle dage, da
de selv var unge.
Bondenisser. De bor oppe på loftet eller ude i loen og har sandsynligvis boet der siden vores tip-tip-tip
oldeforældre. De ved alt om stedet - og om dyrene - de kan mærke når en ko skal kælve og hvis en hest er
ved at blive syg.
Og så har vi Vatnisser. Det er nogle sløve nogle, som aldrig kan beslutte sig til noget - så de kan blive 2
hundrede år - uden nogensinde at have oplevet noget som helst.
Og som nissen siger:
I fordums dage jeg var overalt
I bondens stue, hans lo og lade.
Det har bedstemor dig nok fortalt.
Jeg gjorde nogen gavn, kun liden skade.
Jeg er lille, væver og næsten ganske grå,
mit navn du snart nu finde må.
Pas nu på - nissen grå
med sin lille røde hue
kommer nu helt ind i vores stue.

Glædelig Jul fra Yrsa

_______________________________________________________________________________________________

Grupper om slægtsprogrammer
Tilmeldingerne på den fremlagte liste og modtaget per email er nu døet ud,
og resultatet blev som beskrevet nedenfor.

1 . Legacy Family Tree
Til denne gruppe meldte sig 11 personer ialt:
Fanny Søndergaard
Jette og Jørgen Badstue

Alice Jensen
Elly Tidex
Anni og Kay Høier
Britta og Per Vengfelt
Frank Duckert
Uffe Poulsen (mig selv)
Hensigten er jo ikke at drive egentlig undervisning. Min tanke med denne gruppe er, at vi som
brugere af samme program må kunne udveksle viden og erfaringer. Egentlige møder er måske ikke
nødvendige, når vi først har fundet ud af hvem, der ved hvad; så kan et spørgsmål nok afklares på
en almindelig medlemsaften.
Jeg indkalder hermed til et første møde, hvor vi kan se hvem de andre er, og måske få et overblik
over på hvilke niveau vi føler os, og hvilke forventninger/ønsker der er til en sådan gruppe.
Da hovedformålet jo er at få bedre kendskab til programmets funktioner, vil jeg på det første møde
forsøge at fortælle lidt om, hvor man uden for SFV kan finde hjælp til Legacy.
Dette møde afholdes i mødesalen på Medlemmernes egen aften den 20. januar 2015 kl. 19:15.

2. Brothers Keeper
Til denne gruppe meldte sig 4 personer:
Lisa Schrøder
Lise Krøner
Ulla Elsted Jensen
Niels Holger Jensen
Niels Holger har lovet at være tovholder på denne gruppe, og han vender tilbage med mere nyt.

3. Family Tree Maker
Til denne gruppe har kun meldt sig kun to personer, heraf ét nyt medlem, som endnu ikke har valgt
et program. Det giver jo ikke rigtig mulighed for erfaringsudveksling, så denne gruppe må afvente
større tilslutning.
Med venlig hilsen
Uffe Poulsen
_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Ny webside om borge.
Gå ind på www.middelalderborge.dk Vælg ”Udforsk borgene” og tryk f.eks. på Horsens på kortet
og læs om Bygholm en middelalderborg der blev opført af kong Erik Menved for at holde de
oprørske, jyske bønder i ave.
Prøv Stadsarkivet i Frederikshavn
www.stadsarkiv.frederikshavn.dk Vælg slægtsforskning i
stadsarkivet og se arkivets samlinger bl.a. for Kommuner,
Købstæder og Sognekommuner.
Vælg. f.eks. ”Elling” i Sognekommuner , vælg derefter
” 1923-1970 Elling Sogn Aegteskabsbog!” og gå i gang med
ægteskabsbøgerne. (Der kan gå lidt inden bøgerne åbner)

Gå på opdagelse i de mange muligheder der findes indenfor de
forskellige emner i Kommuner, Købstæder og Sognekommuner.

Link til Horsens Vejvisere.
www.byarkivet-horsens.dk Her findes vejvisere fra årene 1880, 1890,
1893, 1897, 1900/01, 1903/04, 1905/06, 1909/10, 1917, 1918, 1927,
1938, 1944, 1946, 1954, 1958. Desuden er her gengivet alle de
reklamer, som vejviserne allerede i disse år blev forsynet med.
Der kan søges i alle disse vejvisere, som indeholder personnavne,
adresser, realregistre og annoncer. Når vejviserne vises på
skærmbilledet, tryk da på bjælken ”rediger”. Herefter fremkommer en
rulletekst, hvor man klikker på ”søg”. Derefter fremkommer et lille
søgefelt øverst til højre på skærmbilledet. Her skrives navnet/emnet på
det man søger og derefter klikkes på fremad-pilen.

Hvor finder man den transskriberede Wiberg?
Netudgaven af Wibergs præstehistorie findes på http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/index.htm
Krabsen: http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
Wibergs forord inkl. forkortelser http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/Forord.htm#Forkortelser
Originalen findes på: http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=168&amt=bg
http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/Info.htm#Fortsettelse
God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Historiske kort på nettet

Hentet fra http://hkpn.gst.dk/
Uddrag af videnskabernes Selskabs kort fra 1766.
_______________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener december 2014, januar 2015
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi
kanvære i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til
gaden når foredrag etc. starter.
Vi skal benytte hovedindgangen til Aktivitetscentret, og der skal stå en fra kaffeholdet og åbne ved
døren, så derfor vil døren først blive åbnet kl. 18:45. Hvis man kommer efter kl. 19 så ring på
klokken.
_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i december 2014 og januar 2015
Tirsdag den 2. december 2014 - Juleafslutning kl. 19.00
Vi hygger os med gløgg og æbleskiver.
Tirsdag den 6. januar 2015 – 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 13. januar 2015
Temaaften – Anne Holm Christensen fra Næstved vil fortælle om Caroline Jønsson fra sin bog ”En
familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800-1965”.
Caroline Jönssons familie har gjort hele udviklingen med. Som daglejere, tjenestekarle og – piger
ved Vestegnens landbrug, banevogter i Glostrup ved Københavns-Roskildebanen og håndværkere
med arbejde på de mange nye byggeprojekter har familiens medlemmer både arbejdsmæssigtog
privat været en del af den store omstilling fra landbrugssamfund til bysamfund.
Tirsdag den 20. januar 2015 – 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 27. januar 2015 kl. 15:00 – 16:30 Udebesøg til Københavns Stadsarkiv
HUSK vi har lukket i foreningen denne aften.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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