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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker alle 
 en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
Første medlemsaften i 2010 er tirsdag den 5. januar. 
Kassereren - Birthe Jørgensen vil uddele indbe-
talingskort til dem der er til stede på den første 
medlemsaften og resten vil blive udsendt pr. post. 
Vi håber at alle indbetalingerne kommer på plads 
senest den 31. januar, så vi kan gå i gang med at lægge 
budget for det kommende år.  
 
Hvad vil forårssæsonen  2010 så bringe?  
Programmet er klar og foredragene bliver:   
Tirsdag den 26. januar hvor Niels Nielsen vil fortælle 
om Lægdsruller. 
Tirsdag den 26. februar kommer Ingrid Markussen og 
fortæller om Almueundervisning i 17- og 1800 tallet. 
 

Tirsdag den 23. marts skal vi høre om Skifter af Jan 
Pedersen 
 
Og vi har endvidere et ekstra foredrag med kursus-
holder Otto Bendixen, som over to tirsdage (den 20. 
april og den 27. april) vil tale ud fra emnet: Fra land til 
by – købstadsbeboere – håndværkere – brændevins-
brændere, købmænd, handelsmænd m.m. 
 
Der bliver som tidligere også temaaftener, hvor Inge 
Lind vil gennemgå vores hjemmeside, Niels Holger 
Jensen vil fortælle om sine forfædre på Grønland og 
Jan Wibrand vil fortælle noget om at finde nulevende 
personer. 
 
Det bliver igen et spændende forårsprogram. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Fra bestyrelsen: 
 
Vi har i Foreningsunionen søgt om midler til indkøb af 
en printer og vi har været så heldige at få dette 
bevilget. Der er købt en HP printer og den er nu opsat i  
EDB rummet - den kan kopiere, skanne og printe ud. 

Bestyrelsen har sat prisen til 1 kr. pr.kopi/print, som 
skal dække indkøb af ny farvepatron og papir. 

 
--------------------------- 

 
Da Glostrup kommune forlanger at vore medlemslo-
kaler skal være forladt og alarmen være påsat senest 

kl. 22.00, må vi ændre vores medlemsaftener om 
tirsdagen til at slutte kl. 21.30. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Forslag til generalforsamlingen 2010 
 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag 
den 9. marts 2010 ifølge vedtægterne § 5 stk. 3:  
”Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde inden udgangen 
af januar måned”. 

 
Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm 
Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup eller pr. 
e-mail til flyr(@)mail.tele.dk 
Fjern parenteser. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået to nye medlemmer: Jytte Jønsson og Irene Scharck Eriksen. Vi 
byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemsskab vil være jer til 
gavn og glæde. 

 For bestyrelsen/Yrsa Holm Kristensen 

mailto:flyr(@)mail.tele.dk


Slægtsforskning: Hvor stammer vi fra? 
 
I samarbejde med formanden for Sammenslutningen 
af Slægtshistoriske Foreninger Gitte Bergendorff 
Høstbo har Europahøjskolen på Kalø arrangeret en uge 
med slægtsforskning  fra den 11. til den  17. april 
2010. Kurset er opbygget, så både nybegyndere og 
øvede vil få stor glæde af at deltage.  
 
Vi skal høre om, hvordan vores forfædre festede, og 
om hvordan de klarede sig, når de forsøgte lykken i 
den nye verden. Vi skal finde oplysninger om vore 
forfædre i forskellige kildegrupper og få ideer til at 
klarlægge historien om vore aner via redskaber, der 
ellers ikke umiddelbart ville falde os ind.  
Information om hvor vi kan finde vore forfædre døde, 
og om hvordan vi får glæde af lokalhistorien i vores 
forskning, vil kurset også byde på. På kurset vil vi 
også høre om, hvordan man skaber en livshistorie, 
samt hvordan vi holder styr på alle informationerne 
om vore aner i et EDB-program. Vi vil også lære, 
hvordan vi søger vores aner via Internettet. 
 
De gode historier om vores aner vil gennem hele ugen 
blive fortalt at foredragsholdere, der kan fortæller-
lystens kunst. Der vil være rig lejlighed til at blive 

inspireret af, hvordan andre fortæller deres aners 
historie. 
 
På kurset vil du blandt andet kunne høre: 
Hvad kan kirkebøger og folketællinger fortælle os 
udover tal og navne ved genealog Anton Blaabjerg. 
Danske fæstebønder og deres forhold ved bibliotekar 
Katrine Tobiasen. 
Hvad kan de gamle billeder fortælle ved Anne 
Margrethe Krogh-Thomsen. 
Danskere i fest og glæde ved faglærer, danse- og 
musikforsker Per Sørensen. 
Arven efter forfædrene ved historiker Jytte Skaaning. 
Præst, degn og i særdeleshed min oldefar ved præst 
Anne Kirstine Langkjær. 
Så tog de til Nebraska ved tidligere museumsdirektør 
Benny Boysen. 
 
Europahøjskolen finder du ca. 40 km. nordøst for 
Århus. Kursusprisen er kr. 3.275 for dobbeltværelse 
og kr. 300 ekstra for enkeltværelse, Prisen omfatter 
undervisning, kost og logi samt sengetøj. 
Tilmeldingsfrist er den 22. marts 2010. Kontakt: tlf. 
8637 1286 eller adm(@)europahojskolen.dk 
Fjern parenteser. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Lucia-dag. 
 

Dagen hvor enhver skole med respekt for sig selv har 
et optog med en hvidklædt pige iført en adventskrans 
med tændte lys fulgt af piger med lys og drenge med 
stjerner på en pind. Egentlig var Lucia en martyr, der 
på kejser Dio-kletians ordre blev henrettet på Sicilien 
omkring år 300, men datoen 13. december blev mar-
keret i Norden, før Sverige importerede Lucia i 1800-
tallet.  
Natten mellem 12. og 13. december blev kaldt Lusse-
natten, og den var årets længste nat. I 1700-tallet fik vi 
en kalenderreform, der fjernede 11 dage, og så røg 

vintersolhvervet hen til 22. december, hvor det 
befinder sig endnu.  
Men det var jo ikke en grund til at afskaffe en god fest, 
så Lussenatten blev fortsat markeret. Efterhånden med 
historien om Lucia blandet ind, men det helt centrale 
er lysene, der markerer, at dagene vender.  
Skikken blev meget udbredt i Sverige, og dér har vi 
hentet den. Det første offentlige Lucia-optog i 
Danmark blev gennemført i 1944 i København i 
National Scala.  

 
Lucia er ikke blot et symbol på lys og uskyld. Hun kan også være unge piger behjælpelig. Tag et 
tændt stearinlys i hver hånd, kig ind i et spejl og sig: 
 

Lussi, du blide 
skal lade mig vide, 
hvis dug jeg skal brede, 
hvis seng jeg skal rede, 
hvis kæreste jeg skal være, 
hvis barn jeg skal bære, 
hvis arm jeg skal sove i. 

 
Så vil du i spejlet se din kommende ægtemand; jeg har endnu ikke hørt  
om det er slået fejl.  

God jul fra Yrsa 

mailto:adm(@)europahojskolen.dk


 
Gå på opdagelse november 2009. 

 
Gå på opdagelse i en ny database om befolkningen på 
St. Croix 1734-1917 – har du måske aner der? 
Databasen: ”The St. Croix population Database 1734-
1917” er skabt af Virgin Islands Social History 
Assosiates. I databasen bringes de kilder, der i dag 
befinder sig i de danske og amerikanske rigsarkiver og 
lokalt på St. Croix, sammen og kan til sin tid, når 
databasen er komplet benyttes under et. 
 
Databasen omfatter lige nu i alt ca. 1,84 millioner 
poster, der repræsenterer ca. 220.000 individer. 
Foreløbig er data fra folketællingerne fra 1835 til 1911 
tilgængelige for søgning på www.visharoots.org  
Tryk på ”Enter here”, derefter på ”St. Croix 
Population Database 1934 – 1917” og vælg f.eks. ”St. 
Croix Censuses 1850-1911 NEW”, så kommer 
søgelisten frem, skriv f.eks. Hans og tryk search og en 

lang liste med navne på Hans kommer frem, hvor man 
så igen ud fra navnene kan trykke på detaljer. 
 
Der er mange søgemuligheder på siden - prøv dig 
frem! 
I løbet af de næste måneder suppleres 
folketællingsoplysningerne med kirkebøger, vacci-
nationslister, vurderinger af slaver, skattelister og 
andre kilder. 
 
Ny privat hjemmeside ”Anden Verdenskrig langs 
grænsen”. 
Tyske anlæg og hændelser under 2. verdenskrig i 
Tønder, Aabenraa og Sønderborg samt nogle 
oplysninger fra Nordtyskland. 
Gå ind på www.avlg.dk og tryk dig igennem navnene 
og se både tekst og billeder. 

 
God fornøjelse med søgningerne fra Yrsa 

_______________________________________________________________________________ 
 

Folketællingen fra 1921 for hele Danmark kan nu ses på: 
www.Arkivalieronline.dk. Folketællingen omfatter også Sønderjylland, som var blevet en del af 
Danmark ved Genforeningen i 1920. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Frederiksberg Bibliotek. 

Et medlem har gjort opmærksom på at vi også bør kigge lidt på:  
 

http://fkb.dk/voksne/slaegtsforskning/introduktion 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Julecafe til støtte for zambiske skolebørn 
 
Salg af bl.a.: Forklæder til voksne og børn, tasker i 
afrikanske stoffer og kurve medbragt fra Zambia og 
Malawi. Smykker, halskæder af natursten. Strikkede 

vanter og strikkede/filtede sutsko/vævede bordløber og 
vævet tæppe. 
Klara på 6 år sælger kort, køleskabsmagneter m.v. 
Juledekorationer og julepynt 

 
Fredag den 27. november 2009 fra kl. 14.00 til kl. 17.30 
Lørdag den 19. december 2009 fra kl. 14.00 til kl. 18.00 

I Humlehusen2 58 i Albertslund 
 

Indtægterne går ubeskåret til skoleprojekt i Zambia. Se nærmere på www.h58.dk i afsnit Zambia. 
 

Med venlig hilsen Birgit Henriksen 
____________________________________________________________________ 
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Medlemsaftener i december 2009 og januar2010 

 
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. 
_______________________________________________________________________________ 
 

December program: 
 
Tirsdag den 1. december 2009 
 – 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. december 2009  
Juleafslutning med gløgg og æbleskiver 

 
Januar program: 

 
 
Tirsdag den 5. januar 2010  
– 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. januar 2010  
- Temaaften 
Inge Lind gennemgår/viser vores hjemmeside.  
  
Tirsdag den 19. januar 2010 
– 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. januar 2010  
- Foredrag af Niels Nielsen - ”Lægdsruller”  
"Lægdsrullerne blev indført med stavnsbåndets 
ophævelse i 1788, da udskrivningsmyndighederne fik 
behov for et nyt system til at registrere de 
værnepligtige mænd, der skulle udskrives til hæren.  
Vi skal høre om hvorledes rullerne er blevet ført 
gennem tiden, hvordan man som slægtsforsker finder 
frem til de rigtige ruller, og hvordan man anvender 
dem i det videre arbejde.  

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

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

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen (Se hjemmeside under bestyrelse.) 
Kasserer Birthe Jørgensen (Se hjemmeside under bestyrelse) 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 24. november 2009.  Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin 
Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 26. 
januar 2010. 
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