Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev februar 2012
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem og det er Grethe Læsø Jensen.
Vi byder dig hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at dit medlemskab vil være dig til
gavn og glæde.
_____________________________________________________________________________________________

Til orientering
Vi har fået ros af lederen (Lone) i Aktivitetscentret for oprydningen efter vore tirsdagsaftener i
lokalerne. Hun fortæller at det er en fornøjelse for dem at komme dagen efter, når vi har været der,
fordi vi er de eneste der rydder på pænt op efter os.
Vores skovtur finder sted lørdag den 12. maj 2012 og den går i år til Gavnø Slot. Programmet
kommer senere.
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Bag tremmer.
Særudstilling i Vridsløselille Statsfængsel sidste søndag i hver måned – omvisning kl. 15-16 entre
20 kr. Tilmelding til omvisning sker på tlf. 43 30 30 00.
Udstillingen viser både flugtredskaber, fængslets produktion og genstande de indsatte har
fremstillet for deres egen skyld.
Hvis du vil læse mere, så gå ind på www.kroppedal.dk vælg udstillinger og tryk ”Læs mere” i Bag
tremmer.
Se film på din PC gennem dit bibliotek.
Gå ind på https://www.filmstriben.dk/fjernleje/payment/fjernadgang.aspx?filmid=2676076300
Vælg den film du vil se og skriv så dit cpr. nr. i rubrikken ”Brugernummer” og skriv den kode du
har til dit bibliotek i rubrikken ”Pinkode” og vælg så dit bibliotek.
(Man SKAL vælge det bibliotek på listen der hører til den kommune hvor man bor og selvfølgelig
den kode som man bruger når man låner bøger)
Tryk på ”Se filmen”. Og for at se filmen på fuld skærm - flyt musen til filmbilledet og tryk til
højre på det lille kamera på den stribe der kommer frem under billedet. For at vende tilbage til det
lille billede tryk på Esc-tasten.
Borgerlige ægteskabsbøger.
Vidste du at borgerlig ægteskabsbøger kan findes på www.FamilySearch.org for perioden 18511961. Det er meget forskelligt, fra område til område, hvilke år der er scannet og lagt på
hjemmesiden. Vælg f.eks. ”Europa” på siden ved Browse by Location og prøv ”Denmark civil
Marriages 1851-1961”, tryk på ”Browse through 45,151 images”, vælg ”Odense” og vælg derefter
område ”Middelfart” (her ses et delvis navneindex) vælg ”Marriages 1956” tryk frem og tilbage i
bogen på piletasterne, tryk på ”zoom” for at forstørre og brug så musen for at flytte bogen rundt på

siden. Hvis man skal tilbage for at finde et andet årstal så tryk på ”Middelfart” på linien ved
piletasterne.
Der findes navneregistre til en del af ægteskabsbøgerne, men ikke til dem alle. Prøv også lykken i
andre dele af verden.
Rigtig god fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Ultimativ slægtsforskning

Fra "Kampen for ilden". Fransk canadisk film fra 1981. Set på Filmstriben.
Hilsen Martin
_____________________________________________________________________________________________

Vi skal aflevere lokalerne i samme stand som vi modtager dem senest kl. 21.30 af hensyn til
alarmen, der automatisk går i gang.
For at afhjælpe dette, er der nogle regler vi alle må følge og det er:
Når vi har foredrag skal kopper m.v. sættes på rullebordet ved pausens begyndelse, således at dem
der har ansvaret for kaffebrygning, kan få tid til at sætte det i opvaskemaskinen og starte den.
Almindelige aftener skal servicet sættes på rullebordet senest kl. 21.00.
Inden vi forlader lokalerne skal opvaskemaskinen være tømt, porselænet sat på plads og stolene i
cafeteriet stablet ved de smalle vægge.
Bestyrelsen.
_____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i februar 2012
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. februar 2012 – 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 14. februar 2012
Temaaften
Yrsa Holm Kristensen vil fortælle lidt om sin bog ”Gulvskrubbemordet”
Tirsdag den 21. februar 2012
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 28. februar 2012 kl. 19
Foredrag af Michael Dupont – ”Pest eller Kolera”.
I forhold til de små moderne epidemier, vi jævnlig er udsat for, var pesten en mandedræber. Bl.a.
mener forskningen, at den i midten af 1300-tallet slog op mod 40% ihjel i de ramte områder. Til
sammenligning slog koleraen kun lidt over 3% ihjel.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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