Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev februar 2013
_____________________________________________________________________________________________

Til orientering
HUSK kontingentbetaling for året 2013 inden den 31. januar 2013 (kr. 250 pr. person og kr.
400 for ægtepar/samboende) .
Betaling kan ske kontant til kassereren Birthe Jørgensen eller man kan overføre via netbank til
foreningens konto i Danske Bank – Reg. 1551 konto 10016967.
Husk at anføre afsender – enten navn eller medlemsnummer.
For kort tid siden blev Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers hjemmeside
www.ssf.dk hacket. Derfor mangler flere ting på siden, men der arbejdes på at genoprette siden
med den funktionalitet, som den havde tidligere.
Flere medlemmer har spurgt til slægtsprogrammet Legacy. Man kan se mange oplysninger om
dette program på den danske hjemmeside www.legacydansk.com
Yrsa
______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Hvis du har aner omkring Ringsted, så prøv et helt nyt digitalt opslagsværk med mange gode
artikler http://wiki.ringstedhistorie.dk
RingstedWiki er et initiativ på vegne af Historiens Hus – Ringsted Museum og Arkiv. Der er
endnu ikke så meget, men der kommer mere og mere hver dag. Alle kan skrive artikler og
indlægge billeder.
Vælg alle artikler og se hvad der findes. Vælg f.eks. Marbjerg Mølle og se hvem byggede møllen,
hvem var han gift med m.m. og vælg fattighus og se hvor det lå i 1730 m.m.
Vil du undersøge noget om personnavne, stednavne m.m., så prøv http://navn.ku.dk Siden er
etableret af Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet.
Der findes en side, hvor I måske kan finde noget af familien www.finddinfamilie.dk
Man kan søge efter en bestemt person/familie, men man kan også selv indtaste egne oplysninger
eller indrykke en efterlysning.
Man kan frit kigge i alle de navne der findes på siden, men hvis man finder noget interessant og vil
i kontakt med den person, der har indsat det, så skal man oprette sig som medlem. Det er gratis at
være medlem af finddinfamilie.dk.
En interessant hjemmeside er http://rosekamp.dk med bl.a. Richters 100 års dødsfald i Danmark,
Kraks blå bog, danske sagførere, jurister og meget mere.
Gå på opdagelse på Erik Reinert Nielsens genealogiske hjemmeside http://nogn.dk/index.html med
bl.a. skifter fra Hørsholm, Helsingør, Kronborg Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Amt.
God fornøjelse fra Yrsa

Medlemsaftener i februar 2013
Tirsdag den 5. februar 2013 – 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. februar 2013
Temaaften
Bestyrelsen vil gennemgå nogle af de programmer, vi har liggende på CD i foreningen.
Tirsdag den 19. februar 2013 – 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. februar 2013 kl. 19
Foredrag af Anne Margrethe Krogh Thomsen - Family Search
Family Search.org er verdens største og mest brugte genealogiske hjemmeside. Den er ændret flere
gange, sidst i juni 2012. Den gamle kendte side, vi var glade for, er lukket, så vi skal nu lære at
bruge den nye. Den er også rigtig god, men den virker på en anden måde. Der er mange nye
spændende funktioner på den, og der kommer hele tiden nyt til. En gennemgang af den nye
hjemmeside og alle dens muligheder, samt fordelen ved at kombinere søgninger med hjemmesiden
Hammerum-Herred.dk. En dansk artikel om den nye Family Search hjemmeside kan printes ud fra
hjemmesiden www.genealogi-kbh.dk under siden med sidste nyt.

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