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_____________________________________________________________________________________________

HUSK der er lukket i foreningen i dag, på grund af udebesøg
_______________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 3 nye medlemmer og det er Jørn Bendtz Hansen, Inga
Hermansen og Kurt Andersen.
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer
til gavn og glæde.
_______________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
HUSK juleafslutning den 2. december 2014.
Efterlysning
Er der en af vore medlemmer der kan stå frem og vise brugen af Daisy evt. på en aften hvor vi kun
sidder 8 sammen i en gruppe?
Vi søger også medlemmer der vil fortælle eller vise noget på en temaaften i forårssæsonen? Hold
jer ikke tilbage giv besked til bestyrelsen.
Gruppearbejde med praktiske øvelser i Politiets registerblade.
Mere end 8 personer har meldt sig til Politiets registerblade den 21. oktober 2014, så derfor tager
vi endnu en omgang tirsdag den 18. november 2014.
De der ønsker at deltage den dag kan melde sig til Yrsa. Deltagerne skal selv medbringe en bærbar
PC.
_______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Markbøger fra Chr. 5`s matrikel er nu online.
I 2013 kom markbøgerne fra den sjællandske del af Christian
5.'s matrikel online, og nu er resten af disse vigtige historiske
kilder tilgængelige digitalt.
Det drejer sig om markbøgerne for Fyn og for Nørrejylland,
der tæller omkring 410.000 billedfiler. Markbøgerne, der er

fra begyndelsen af 1680'erne, indeholder resultaterne af en
omfattende opmåling af alle jorder i hver enkelt landsby
med oplysninger om ejerforhold og jordernes bonitet, og de
er derfor er væsentlig kilde til landbohistorie og ejendomshistorie.
Gå ind i Daisy og se dem. Skriv: Markbøger og tryk søg. Vælg: Rentekammeret Christian 5`s
matrikel markbøger… Tryk på: Dele af arkivserien er scannet og kan læses her.

1864
Nettet bugner af informationer om 1864 men prøv www.historie-online.dk/nyt/1864-krigen.htm
Vælg f.eks. i Realtidsfortælling: 1864.dk, vælg 1964-arkiv og tryk på åbn. arkivet. Her ses flere
forskellige emner f.eks. er der portrætbilleder af mange soldater. Gå selv på opdagelse fra den
allerførste side, der findes bl.a. register over faldne og meget andet. Se også de 1.500 sønderjyske
billeder. Gå rundt på siderne, der kan flere steder søges på navne.
Man kan gratis udskrive bl.a. et hæfte i PDF med fotos m.m. over krigergrave fra de slesvigske
krige i Sønderjylland.

Vælg en by.
I løbet af 1700-tallet blev det mere og mere almindeligt, at den enevældige stat indsamlede
oplysninger fra de lokale myndigheder, men 1735-indberetningerne er alligevel på flere måder
enestående. Myndighederne blev bedt om at besvare otte spørgsmål, spørgsmålene handlede om
købstædernes grundlæggende økonomiske tilstand, og de besvares ofte langt og indgående.
Indberetningerne bringes i deres fulde længde, opdelt i købstæder og amter (og andre områder).
Gå på opdagelse på www.byhistorie.dk
Vælg ”Den digitale byport”, vælg f.eks. ”stiftsrelationer i 1735”. Skriv ”Fredericia” i Vælg
købstad og tryk på ”Mandtalsliste”, så ses en oversigt over borgere i Fredericia i 1735.
Se også indberetningerne, hvor man får en beskrivelse over byens tilstand på det tidspunkt.

Alle dage har et navn?
Tidligere var almanakken et uundværligt redskab for den, der ville holde
rede i dage og begivenheder. Historie-online´s almanak indeholder ikke
kun "dagens navn" som de gamle almanakker, men også historiske begivenheder, eksempler på vejrregler og tro, samt markering af flagdage og af de
dage, som Tycho Brahe fandt særligt uheldige.
Gå ind på www.historie-online.dk vælg ”sjov” og historisk kalender samt
måned.
F.eks. oktober hvor man under den 4. ser dagens navn: Franciscus. Går man
ind i Google og skriver: dagens navn Franciscus, så ses hele forklaringen.
Bl.a. at dagen der bærer navnet Franciscus efter den fromme italienske tiggermunk Franz af Assisi … levede fra 1182 til 1226. Han var grundlægger af
franciskanernes tiggermunkeorden og han blev helgenkåret i 1228.

Husker I gravsten?
Der er ca. 90.000 gravsten på www.gravstensarkivet.dk som man kan søge på samlet fra alle
kirkegårde.
God fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener november 2014
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.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 4. november 2014 - 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 11. november 2014 Temaaften
Ulle Elsted-Jensen og Annie Aabin fortæller om ”2 x jordemoder ”
Tirsdag den 18. november 2014 – Medlemmernes egen aften.
(Gruppe med Politiets registerblade)
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 25. november 2014 kl. 19.00
Foredrag af Mette Mortensen ”Fra Peder Madsens Gang til parcelhus”.
I 1874 fjernede man den københavnske gyde Peter Madsens gang fra bykortet. Her boede byens
fattigste tæt og levede fra hånden til munden. 100 år senere var København omgivet af et
forstadslandskab med tusindvis af parcelhuse som symboler på den velfærd, der nu var tilgængelig
for flertallet.
Foredraget tager tilhørerne med på en rejse fra middelalderbyen til forstaden og derigennem en
rejse gennem den danske velfærdsstats kulturhistorie i det 20. århundrede.

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