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Sommerhilsen fra bestyrelsen 
 
Forårets møder er ved at være slut og dette er det sidste Nyhedsbrev inden vi alle går en dejlig lang 
sommer i møde. 
Den første mødeaften efter sommerferien er tirsdag den 4. september og det er vort håb, at mange 
af vore medlemmer fortsat vil møde op på vore medlemsaftener. Det nye nummer af Slægten vil 
ligge klar til udlevering fra den første mødeaften. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på glædelig gensyn til september. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Til orientering 
 
Weekend kursus. 
Så er datoen klar til weekendkursus i Bjerringbro. Slægtshistorisk weekend på Nørgaards Højskole 
er i år den 5. – 7. oktober. Temaet i år er ”Kirke og Stat” - det omfatter flere foredrag, men se selv 
programmet og prisen på SSF`s hjemmeside  http://www.ssf.dk/   når hele programmet 
offentliggøres der. 
Det plejer at være rigtig godt - jeg kan varmt anbefale det. Al erfaring siger, at interessen er stor – 
kurset bliver hurtigt overtegnet, så tilmeld jer hurtigt. 
 

     Yrsa   
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Gå på opdagelse: 
 
Oplysninger om huse nu direkte i dagligstuen. 
Vil man vide hvem der har ejet et hus, hvad de lånte til huset m.m., så gå ind på arkivalieronline. 
Tingbogsoplysninger er ved at blive lagt ind nu og man regner med at være færdig sidst i april 
måned med alle retskredse.  
Det materiale der lægges ind er scanninger af de tingbøger som anvendtes i perioden 1927 – 
1990erne.  
 
Har du aner i Sønderjylland? 
Så prøv hjemmesiden http://www.rens-lokalhistorie.dk/ Rens er en landsby i Sønderjylland med 
277 indbyggere. Rens er beliggende ved grænsen til Tyskland ca. 17 km. Øst for Tønder. 
Vælg f.eks. lokalhistorie eller billeder og du kan være heldig der at finde noget spændende til din 
slægtsforskning. 
 
Vil du læse om klippekort og den kollektive trafik? 
Så gå ind på www.sa.dk hvor Jørgen Mikkelsen har skrevet en lille ny artikel om emnet i serien 
”Nyt i arkivet”. 

http://www.ssf.dk/
http://www.rens-lokalhistorie.dk/
http://www.sa.dk


Prøv også ”Temaer til inspiration”, hvor du bl.a. finder Jernbanearkiver og Modstandsbevægelsen 
og meget mere. Husk også ”Webudstillinger” hvor du bl.a. finder de 87 købstadskort fra Danmark 
– gå på opdagelse i kortene ved at klikke på dem. 
 
Har du aner ved Vordingborg? 
Gå ind på www.svoo.dk og vælg f.eks. ”Kilder”, så kommer en liste med nogle muligheder. 
 

God fornøjelse fra Yrsa 

_______________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener i   maj 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 1. maj 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 8. maj 2012  
Har vi afslutning af forårssæsonen med smørrebrød. Vi spiser kl. 19.00 og øl, vand samt rødvin 
kan købes. 
 
Lørdag den 12. maj 2012 
Har vi vores årlige skovtur, som i år går til Gavnø Slot.  
HUSK at vi skal mødes på P-pladsen ved indgangen kl. 10:40 og HUSK at få lavet en aftale 
med dem i skal køre med. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

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  
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