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Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 3 nye medlemmer og det er ægteparret Britta og Per Vengfelt 
og Henning Skinnerup Frandsen. 
 
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til 
gavn og glæde. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Lille rettelse 
 
Der smuttede et enkelt fornavn i referatet fra generalforsamlingen, som blev udsendt med det 
sidste nyhedsbrev. 
Det drejer sig om den nyvalgte revisor hvis navn er Preben Mebus. 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
Jeg har fået besked fra Aktivitetscentret, at alle cafestolene skal stå stablet i 3 rækker ved vinduet 
ud mod biblioteket HVER tirsdag  når vi går hjem, vil I venligst være med til at dette sker. 

                                                                                                                                          
Yrsa 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Projektor 
 
Jeg har på foreningens vegne søgt om midler i 
Foreningsunionens materialetilskudsordning til indkøb 
af en projektor. Jeg kan med glæde fortælle jer at 
vores anmodning er blevet bevilget med  4.500 kr.  
Derfor får vi nu mulighed for at købe vores egen 
projektor, så vi forhåbentlig ved alle vore foredrag kan 
få projektoren til at virke.  

Prisen for en projektor er måske lidt højere, men vi 
tager så restbeløbet fra foreningens overskud. Den vil 
blive indkøbt hurtigst muligt og være klar efter 
sommerferien.     
 

Yrsa. 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Vores besøg på Frederiksberg Bibliotek 
 
Den 12. april var et antal medlemmer fra foreningen 
på en rigtig god tur til Frederiksberg Bibliotek, hvor 
bibliotekar Michael Bach fortalte/viste nogle af de 
mange slægtsbøger biblioteket er i besiddelse af samt 
oplyste os om de mange ”Stater” der også kan findes 
på biblioteket. ”Stater” betyder bøger indenfor et fag – 
det kan f.eks. være Politi, Lærer, Gartner…… Der 

findes også ”Stater” indenfor nærområder f.eks. Lærer 
på Langeland…. 
”Stater” er svære at få et overblik over, men 
Frederiksberg Bibliotek har en rød bog over Danske 
Stater fra 1913-1981, som indeholder et register bagest 
i bogen. Det er en bog der er udgået, med den kan 
benyttes på Frederiksberg Bibliotek.  



 
Frederiksberg Bibliotek har indkøbt slægtsbøger 
igennem rigtig mange år og har en meget stor samling. 
De lånes ikke ud, de kan kun benyttes på 
Frederiksberg Biblioteket. Man skal søge efter 
slægtsbøgerne således: www.fkb.dk  
I søgetekst skrives: slægtstavler og tryk på søg 
På næste side trykkes der bare videre på: udvidet  
I rubrik Emneord skrives et slægtsnavn (prøv f.eks. 
med Petri eller Klitgaard) 
I rubrik Emnetal skal man altid skrive: 99.9 
Og tryk på søg. 
Hvis der ikke kommer noget frem kan man prøve den 
landsdækkende database: www.bibliotek.dk  
Vælg avanceret søgning til venstre i billedet. 
I rubrik ved siden af øverste fritekst skrives et 
slægtsnavn (prøv f.eks. med Ahlefeldt) 

 
I næste rubrik vælges: DK5 hovedplac. (i stedet for 
fritekst) og i rubrik ved siden af skrives: 99.9 
Og tryk søg. 
 
På Frederiksberg Bibliotek kan man GRATIS benytte 
den amerikanske database ancestry.com, der er en 
betalingsdatabase med over 6 milliarder navne, 
folketællinger fra 1790–1930, folkeregistre, 
immigrationslister, lægdsruller m.m. (hovedsagelig fra 
USA og andre engelsktalende lande). 
Den svenske betalingsdatabase genline.se kan også 
benyttes GRATIS på Frederiksberg Bibliotek.  
Hvis man vil benytte en af disse databaser er det er en 
god ide at bestille en PC i forvejen på bibliotekets 
hjemmeside. 

     God fornøjelsen fra Yrsa 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Til orientering 
 
Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet skal lægges 
sammen på Slotsholmen. Rigsarkivets nuværende 
læsesal bliver nyindrettet og den bliver taget i brug i 
begyndelsen af 2012. 
 
Mødereferatet fra Landsarkivets sidste 
brugerrådsmøde, som også omhandler flytningen af 
Landsarkivet for Sjælland kan læses på: 
 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/orga
nisation/landsarkiverne/landsarkivet_for_sjalland_loll
and-
falster_og_bornholm/brugerrad_pa_landsarkivet_for_s
jalland/referat_januar_2011  
 
Sammenlægningen kan også læses på: 
 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyhe
dsoversigt/ny_falles_lasesal_for_rigsarkivet_og_lands
arkivet_for_sjalland_i_2012  
 
Helligdagslukning 
 
Statens Arkiver har lukket følgende dage i forbindelse 
med helligdage: 
 
21. - 25. april (Påske), 20. maj (Store Bededag), 2. - 3. 
juni  (Kristi himmelfartsdag og fredagen efter Kristi 
himmelfartsdag) og 13. juni (Pinse). 

Sidste lørdagsåbent i denne sæson 
 
Lørdag d. 30. april er sidste mulighed for at gå på 
arkivet om lørdagen. Indtil lørdag d. 3. september, er 
der lukket på alle Statens Arkivers læsesale om 
lørdagen. 
 
Vejle og omegn 
 
Har du brug for at vide noget om Vejle og omegn, så 
klik ind på www.vejlewiki.dk  
 
Vejle Wiki er et opslagsværk om Vejle og omegn, som 
alle kan være med at redigere. Læs mere om, hvordan 
du opretter dig til at skrive og om at benytte Vejle 
Wiki som bruger på hjemmesiden. 
 
Opslagsværket indeholder nu 287 artikler. Gå på 
opdagelse i artiklerne der er mange billeder og tekster 
indenfor hver artikel. 
 
  
 
Københavns Hovedbanegård fylder 100 år i 2011  
 
Læs  artikel om Københavns Hovedbanegård på:: 
http://www.sa.dk/nytiarkivet  
 

  
 
                                                                                                                                                 God fornøjelse fra Yrsa            
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.fkb.dk
http://www.bibliotek.dk
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/orga
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyhe
http://www.vejlewiki.dk
http://www.sa.dk/nytiarkivet


 
Sommerhilsen fra bestyrelsen. 

 
 
Foråret står nu for døren, så dette er det sidste 
Nyhedsbrev inden vi går på sommerferie. Det første 
møde efter sommerferien bliver tirsdag den 6. 

september og på denne første aften vil det nye nummer 
af Slægten være klar til udlevering.  
Det næste Nyhedsbrev vil blive udsendt sidst i august 
måned. 

 
  

Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer og på glædelig gensyn til september. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener i maj 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 3. maj 2011 kl. 19 
 – Afslutning af forårssæsonen 
Vi hygger os sammen - spiser det smørrebrød I hver 
især har bestilt og får måske en lille en til halsen! 
 
Lørdag den 28. maj 2011  
– Skovtur 
Årets skovtur går denne gang til Frederiksberg Slot for 
de 36 der er tilmeldt og har betalt. Vi mødes kl. 10.20 
lige indenfor i gården, hvorefter rundvisningen starter 
kl. 10.30. 

Efter rundvisningen går turen til Frederiksberg Have - 
alt efter vejret (jeg har selvfølgelig allerede nu bestilt 
godt vejr). 
Derefter fortsætter vi til ”De små Haver”, hvor der i 
Krøgers Familiehave bliver serveret Marinerede sild, 
Røget laks, Rødspættefilet, Hønsesalat, Flæskesteg, 
Ost og kaffe/te med hjemmebagt kage. 
Drikkevare betales selv af hver deltager (½ fadøl 
koster 52 kr., sodavand 28 kr. og et glas vin 38 kr.)  

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 
 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Kasserer Birthe Jørgensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 26. april 2011. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 30. august 2011. 
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