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Nyhedsbrev oktober 2012
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Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 3 nye medlemmer og det er Kate Baggers, Karina Baggers og
Marianne Johansen.
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til
gavn og glæde.
_______________________________________________________________________________________________

Til orientering
Kopimaskiner i Aktivitetscentret.
Husk vi må IKKE bruge Aktivitetscentrets 2 kopimaskiner. Vi har selv indkøbt en kopimaskine,
som er tilkoblet til en enkelt maskine. Så kopier SKAL udskrives fra vores egen kopimaskine der
er tilkoblet en enkelt EDB maskine og det koster 1 kr. pr. kopi.
Vedr. indbinding af jeres slægtsbøger.
Som lovet får I igen priser på bogomslag i A4 format, som findes i forskellige farver og ryg
bredder.
Mindst samlet salg er 10 stk. pr. størrelse.
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I alle bogomslag er der en speciel lim i ryg. Man lægger alle de færdige sider ind i mappen og
sætter den ned i en varmemaskine i 2 min., derefter sidder siderne fuldstændig fast.
Jeg har maskinen og vil gerne tage den med hvis nogen vil lave bøger med disse bogomslag.
Jeg kan bestille indbindingsbøgerne i Belgien for dem der er interesseret – jeg har prøveeksemplar
til gennemsyn.
Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Find matrikler på www.webkort.brondby.dk og vælg skærmkort. Flyt musen til det sted på kortet
man vil undersøge og zoom meget ind her.
(Jeg har problemer med at åbne denne link direkte i Firefox. Det hjalp at skrive webkort.brondby.dk i browservinduet.
MH)

Vælg matrikel til venstre i nederste felt og sæt kryds i rødt
eller gult matrikelkort, så opdeles kortet i røde eller gule linjer
og matrikelnumre. (Det røde er nemmere at læse).
Man kan også vælge matrikelkort i øverste felt, her kommer
hele kortet i gult, men uden alle gadenavnene.

Din genvej til ejendomsdata www.ois.dk
Øverst til højre vælg kommune og skriv vejnavn. Eller skriv kun det første bogstav i vejnavn og
der kommer en liste frem med mulige forslag.
Oplysningerne om ejendommen kommer frem. Til venstre kan man klikke sig frem til forskellige
oplysninger om ejendommen, som vises i højre billede bl.a. om byggeår, byggematerialer m.m.
Gå på opdagelse på en ny website der følger optakten til 1864 gennem datidens aviser
www.1864live.dk
Ud over de originale avisartikler og samtidens billeder indeholder 1864.live.dk et leksikon for
1864, et historisk overblik over perioden 1815-1862 og et billedarkiv.
Seneste skud fra Aarhus Stadsarkiv er www.aarhuswiki.dk/wiki/Forside
Et opslagsværk der indeholder artikler og oplysninger om Aarhus og omegn før og nu. Vægten
ligger på de historiske beskrivelser eller på historiske vinkler på nutidige og aktuelle emner.
SE/hør gamle film bl.a. fra Sønderjylland. Der er mange andre, prøv dig frem på
www.youtube.com/user/museumsonderjylland
God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Stednavne
Du kender den sikkert, men alligevel: http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
Den sydsjællandske Præst Nicolai Jonge udgav i 1777 en Danmarksbeskrivelse (incl. Slesvig).
Bogen gennemgår samtlige sogne, mere eller mindre detaljeret. Bemærk, at det er de amtsnavne
der gjaldt indtil 1794 der er anførte.
Gå ind på www.h58.dk så ser du en liste over amterne og kan klikke
Martin Henriksen
_______________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i oktober 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 2. oktober 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 9. oktober 2012 - Temaaften
Uffe Poulsen fortæller om 94 arvestykker.
Tirsdag den 16. oktober 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 23. oktober 2012 - ”Lægds- og søruller”.
Foredrag af Jørgen Green, cand. Jur. og forfatter.
Hærens og søværnets arkiver udgør en guldgrube for slægtsforskere. Her kan der bl.a. findes
oplysninger om den pågældendes tjeneste, straffe og evt. pensionering samt hjælpen til evt.
efterladte. Jørgen Green vil gennemgå eksempler på udvalgte lægdsruller og søruller og forklare
deres brug af forkortelser og koder samt give gode råd til at komme videre til hærens og søværnets
arkiver.
Lørdag den 27. oktober - Kulturnat i Glostrup
Vi er i aktivitetscentrets EDB lokale fra kl. 19 til kl. 22
Tirsdag den 30. oktober 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.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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