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Amager Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE:
Helle Agerskov, formand,  4040 3225 E: heagerskov@hotmail.com
Grete Modin Grundtvig, kasserer, næstformand,  2844 7470

E: gretegrundtvig@gmail.com

Marianne Raahauge Rasmussen, sekretær,  6177 6833 E:
m.raahauge@gmail.com

Camilla Knutsdotter Hallingby, bestyrelsesmedlem
Helle-Vibeke Beltoft, bestyrelsesmedlem
Ruth Botoft, suppleant
Hjemmeside: www.amagerslaegt.dk.
Mandag d. 8. januar 2018 – kl. 19:00:
Medlemsmøde – Workshop: Kom med din viden og dine problemer, så vil vi forsøge at
hjælpe hinanden og inspirerer hinanden til at komme videre. Medbring gerne slægtshistorisk
materialer til fremvisning også gerne gode historier. Der vil blive mulighed for at lave div. søgninger på nettet, tydning af gotisk skrift m.m.
Mandag d. 5. februar 2018 – kl. 19:00: Foredrag med Kulturhistoriker Tommy P.
Christensen: Sæbesydere, rebslagere, væversker og andet godtfolk på Amager om Amagers tidlige industrialisering: Med udgangspunkt i sin seneste bog ”Amagers industrialisering – begyndelsen” fortæller kulturhistorikeren Tommy P. Christensen om hvor og
hvordan det hele startede under kong Christian d. 4. Vi hører om Øens oliemøller, om Kastrup
Værk, om reberbanerne samt den store gruppe arbejdsker, der allerede i 1700-årene leverede
linnedklæde til residensstaden. Vi får også forhistorien til tovværksfabrikken Jacob Holm &
Sønner (i dag Amager Centret) og beretningen om kemikalieindustriens vugge, der allerede i
1700-årene stod i Sundbyerne.
Mandag d. 5. marts 2018 - kl. 19:00:
Generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde: Husk at forslag fra medlemmerne skal være sekretæren i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Der kommer separat indkaldelse til alle medlemmer. Medlemsmøde efter generalforsamlingen: Kom
med din viden og dine problemer, så vil vi forsøge at hjælpe hinanden og inspirerer hinanden
til at komme videre. Medbring gerne slægtshistorisk materialer til fremvisning også gerne gode historier. Der vil blive mulighed for at lave div. søgninger på nettet, tydning af gotisk skrift
m.m.
Mandag d. 9. april 2018 – kl. 19:00:
Medlemsmøde – Foredrag med Per Andersen, bestyrelsesmedlem Slægt & Data,
DIS Danmark, DIS Arkiv & Bibliotek m.m.:
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Vi er vant til at søge tilbage i tiden, men det sker også, at vi leder efter oplysninger om slægten
i 1900-tallet. Her er kilderne ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Per Andersen gennemgår en række af de
vigtigske kilder til slægtsforskning i 1900-tallet, og det bliver krydret med mange eksempler på
sager, som han selv har arbejdet med gennem tiden. Et nyttigt og lærerigt foredrag
Mandag d. 7. maj 2018 - kl. 19:00:
Medlemsmøde - workshop: Vi indleder mødet med at tale om og afprøve div. fra foredraget sidste gang. Kom med din viden og dine problemer, så vil vi forsøge at hjælpe hinanden og
inspirerer hinanden til at komme videre. Medbring gerne slægtshistorisk materialer til fremvisning også gerne gode historier. Der vil blive mulighed for at lave div. søgninger på nettet,
tydning af gotisk skrift m.m.
Mandag d. 4. juni 2018 - kl. 19:00:
Medlemsmøde - workshop: Kom med din viden og dine problemer, så vil vi forsøge at
hjælpe hinanden og inspirerer hinanden til at komme videre. Medbring gerne slægtshistorisk
materialer til fremvisning også gerne gode historier. Der vil blive mulighed for at lave div. søg3

ninger på nettet, tydning af gotisk skrift m.m.
Gotisk læsning:
Hver onsdag kl. 13:30 – ca. 15:00 i møderum 1, Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770
Kastrup.
Efter aftale kan der ydes hjælp til nye og kun lidt øvede slægtsforskere, hvor der vil være undervisning i små hold/enkeltvis.
Aftales med Formand Helle Agerskov eller andre fra bestyrelsen!
Tid og sted
Ordinære møder er kl. 19:00 i møderum 1+2+3 på Tårnby Kommunes Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.
Foredrag er gratis for medlemmer. Gæster kan deltage for 30,00 kr. pr. person.
Kaffe og te kan købes på møderne.
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Vi henviser til foreningens hjemmeside.
www.amagerslaegt.dk.
Foreningen kan kontaktes på: amagerslaegt@gmail.com
Amager Slægtshistoriske Forening kan findes på Facebook under vores navn.

Slægtshistorisk Forening for Brønderslevegnen.
BESTYRELSE:
Britta Burskov, formand,  2160 4645 E: burskov7@c.dk
Connie Rasmussen, næstformand,  2257 8049 E: conras.rasmussen@gmail.com
Jens Dybro, kasserer,  9883 8050 E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekretær,  9882 5821 E: leifo@mail.dk
Jytte Stigaard Sørensen,  2628 0351 E: jyttestigaard@gmail.com
Hjemmeside: www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk
Kontaktoplysninger ifølge programmet for efteråret 2017.
Program for forår 2018 er ikke indsendt.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland
BESTYRELSE:
Kjeld Simonsen, formand,  8632 3305 E: kksgrenaa@gmail.com
B. K. Johansen, næstformand,  8630 9387 E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kasserer,  8632 1106 E: bunygaard@hotmail.com
Niels Kjeldsen, sekretær,  8632 0093 E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen,  8632 5193 E: geerthenriksen@stofanet.dk
Jens E. Daugaard,  3045 9207
Ivan Jensen,  8622 3718 E: ij@oncable.dk
Hjemmeside: www.djursslaegt.dk
Desuden www.djursdatabasen.dk med mere end 70.000 personer med tilknytning til de seks
herreder på Djursland.
Kontaktoplysninger ifølge programmet for efteråret 2017.
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Tirsdag den 2. januar 2018:
Arkæologiske fund i 2017 i vort nærområde ved museumsinspektør Thomas Guntzelnick
Poulsen, Museum Østjylland.
Tirsdag den 16. januar 2018:
Kursus i slægtsforskning for begyndere/let øvede. 1. del. Kursusleder: Ivan Jensen.
Tirsdag den 30. januar 2018:
Kursus i slægtsforskning for begyndere/let øvede. 2. del. Kursusleder: Ivan Jensen.
Tirsdag den 6. februar 2018:
Foredraget ”Allierede flyvere skudt ned over Danmark – herunder Djursland” ved
lokalhistoriker Anders Straarup, Randers.
Foredraget bringer personlige beretninger samt fotos og kort fra en del af de flyvere, som under 2. verdenskrig fløj over Danmark. Der rettes speciel fokus på Djursland.
Tirsdag den 13. februar 2018:
Kursus i slægtsforskning for begynder/let øvede. 3. del. Kursusleder: Ivan Jensen.
Tirsdag den 20. februar 2018:
Ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.
Tirsdag den 27. februar 2018:
Kursus i slægtsforskning for begyndere/let øvede. 4. del. Kursusleder: Ivan Jensen.
Tirsdag den 6. marts 2018:
Foredraget ”Chokoladens historie” ved seniorforsker Annette Hoff, Den Gamle By, Aarhus.
Den danske chokoladehistorie bringer hele fortællingen om danskernes forbrug af chokolade –
fra 1700-årenes luksusdrik og frem til nutidens Yankie-barer og gourmetchokolade.
Tirsdag den 3. april 2018:
Foredraget ”Fra Tirstrup Flyveplads til Aarhus Airport” ved cand.mag. Vilfred Friborg
Hansen, Rønde.
Foredraget fortæller om tyskernes anlæg af pladsen under 2. verdenskrig og aktiviteterne
umiddelbart efter krigens afslutning med flygtningelejre m.v. Derefter om overgangen fra militær lufthavn til civil lufttrafik.
Tid og sted
Dato for klubmøder og møder i de to projektgrupper fremgår af klubbens Nyhedsbrev.
Alle arrangementer starter kl. 19.00.
Foredrag foregår i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Kursus, generalforsamling, klubaftener og projektgruppemøder foregår i mødelokalet på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Slægtsforskere i Favrskov
BESTYRELSE:
Jørgen Vognsen, formand,  5150 6346 E: j.vognsen@gmail.com
John Pedersen, næstformand,  8698 6233 E: joben@webspeed.dk
Ellen Thiele, kasserer,  3030 5024 E: ellenthiele@pc.dk
Gert Carlsen, Sekretær,  4084 7053 E: gertcarlsen48@gmail.com
Inge Lise Nielsen,  2175 3208 E: ilisenielsen@gmail.com
Program for forår 2018 er ikke indsendt.
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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

BESTYRELSE:
Yvonne Christiansen, formand,  5486 8363 E: Yvonnechristiansen1010@gmail.com
Kate Andersen, næstformand,  5444 4164 E: ro7.kate.andersen@gmail.com
Mogens Allerup, kasserer,  5443 6048 E: allerup@post7.tele.dk
Margit Pedersen, medlemsansvarlig,  2324 3769 E: margit@nanet.dk
Jørgen Hersø Hansen,  2343 5220 E: jh-hersoe@mail.dk
Lis Lund, sekretær,  5485 9585 E: sekretaersfg@outlook.dk
Hjemmeside: http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/
Lørdag den 13. januar 2018:
Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så?
Foredrag af Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik Erik Kann.
Slægtsforskere elsker kirkebøger, og de er storforbrugere af dem. Mest på godt – men fra tid til
anden også på ondt. Værst af alt er vel nok, når pludselig kirkebogen melder: Udlagt barnefader…
Hvad gør man så? Fortvivl ikke, der er heldigvis masser af kilder, der kan hjælpe til at sikre
korrekt identifikation af den biologiske far.
Ud fra konkrete eksempler byder foredraget på en gennemgang af de vigtigste kilder, der kan
anvendes ved eftersøgning og identifikation af fædre til børn født uden for ægteskab.
Foredraget holdes i samarbejde med FU og DIS
Lørdag den 10. februar 2018:
Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte
Foredrag af cand.jur. Jørgen Green
Arkiverne med oplysninger om pensioner, invalideforsøgelse og støtte til de efterladte enker og
børn bliver ofte overset af slægtsforskere på trods af, at disse indeholder mange oplysninger
om pensionisten, den invalides helbred og enkens økonomiske og sociale situation.
Jørgen Green vil gennemgå den historiske baggrund for udvikling af lovgivningen om pensioner, invalideforsørgelse og støtten til de efterladte og give gode råd til, hvordan man finder
frem til de relevante arkiver fordelt på de forskellige erhvervsgrupper.
Foredraget holdes i samarbejde FU
Lørdag den 17. marts 2018:
Guldborgsund Stadsarkiv/generalforsamling
Oplæg v/ Stadsarkivar Christian Frederiksen – derefter Generalforsamling dagsorden iflg. vedtægterne.
Stadsarkivar Christian Frederiksen vil fortælle om, hvad man som slægtsforsker kan finde i
Guldborgsund Kommunes arkiv - Stadsarkivet. Kommunerne har altid været tæt på borgernes
liv. Det afspejler sig også i de arkivalier, som byråd, sogneråd, fagudvalg, råd, nævn, kommissioner, forvaltninger og institutioner efterlader sig, og som i dag bl.a. findes i Stadsarkivet.
Tid og sted
Alle foredragene holdes på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing kl. 13-15.
Gæstekort sælges ved indgang, kr. 50
Lørdag den 8. april 2018:
Aktivitetsdag
Vi sidder allesammen fast i vores slægtsforskning en gang imellem. Tag din bærbare pc med og
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lad os denne eftermiddag i fællesskab hjælpe hinanden over disse "Knuder og Knaster" - Det
den ene ikke ved -ved de andre måske og sammen ved vi rigtig meget om slægtsforskning.
Kræver medlemskab og tilmelding info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Sophieskolen, Merkurs plads 4, 4800 kl. 13-16
Diverse værksteder og arbejdsgrupper,
se hjemmesiden http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/
eller følg os på https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund/

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
BESTYRELSE:
Birgit Larsen, formand,
 4656 5396
E: Formanden@hedeboslaegt.dk

Carsten Hougaard,
næstformand,  4399 8038
Otto Jakobsen, kasserer,  6062 0789
Ejnar Stutemeyer,  3022 3366
Hans Henriksen,  4364 3040
Jette Johannesen, suppleant
Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden,  3082 7889 E: webmaster@hedeboslaegt.dk
Hjemmeside: www.hedeboslaegt.dk
Torsdag den 4. januar 2018:
Vi starter med et aftenmøde.
Torsdag den 18. januar 2018:
Generalforsamling kl. 19.00.
Torsdag den 15. februar 2018, kl. 19:
Cand.mag. Peter Schønning: Husker du din skoletid?
Skoletiden er en del af vores fælles historie og kulturarv. I arkiverne findes de officielle protokoller. Men hvordan var det at gå i skole?
Københavns Stadsarkiv indsamlede i 1969 og 1995 over 3.000 erindringer, og nye erindringer
er kommet til i forbindelse en konkurrence i 2014, ”Husker du din skoletid?”. De gamle og nye
erindringer viser, hvordan skolen har forandret sig – f.eks. forholdet mellem elev og lærer.
der vises klassefotos og fortælles om skoleerindringer.
Aftenen sluttes af en med en quiz om København – før og nu.
Torsdag den 22. februar 2018: Vinterferie
Torsdag den 29. marts 2018: Skærtorsdag.
Torsdag den 12. april 2018, kl. 19:
Ægtemand i overskud v. Leif Sepstrup
Ung kvinde myrdet? Var det en kriminel handling?
I 1867 blev der begået et mord i Harte vest for Kolding. En gennemgang af de mange hundrede
sider retsdokumenter, har banet vejen for en rigtig kriminalhistorie. Den er krydret med mange
spændende detaljer.
Under foredraget vil der blive fortalt om de mange unikke dokumenter fra sagen, som er dukket
op fra gemmerne, bl.a. kærestebreve og trolddomsbøger. Der vil blive givet anvisning på at bruge de forskellige kilder i kriminalsager.
Torsdag den 26. april 2018, kl. 19: Sæsonafslutning
Torsdag den 3. maj 2018, kl. 10: Sæsonafslutning
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Se den fulde kalender og mange andre gode oplysninger på foreningens hjemmeside.
Kontingent
150 kr. pr. medlem – 200 kr. for ægtepar
Tid og sted m.v.
Vi holder møde hver torsdag i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. I lige
uger kl. 10.00 – 12.30 og i ulige uger kl. 19 – 21.30
På formiddagsmøderne skal vi høre forskellige spændende indlæg m.v. samt læse gotisk håndskrift
Ud over aftenforedragene har vi nogle klubaftener, hvor vi bl.a. forsøger at hjælpe hinanden,
hvis der er problemer med at finde en ane, eller med at læse et gotisk ord eller sætning.
Hvis du har fået interesse for foreningen, er du velkommen til at være med f. eks. en klubaften,
inden du evt. melder dig ind. Her kan du få lidt hjælp til at komme i gang, og evt. se slægtsprogrammer og lign, samt få en ide om foreningen.

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn
BESTYRELSE:
Per Maack Andersen,
Christiansgade 24, 9800 Hjørring,
 9892 7075.
E: permaack@andersen.dk
Gunvor Johnsen, Bispetorv 13. 8. dør 3, 9800 Hjørring,  2536 1021.
E: gunvorjohnsen@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, Vestergade 3A, 9800 Hjørring,  9890 9640.
E: erikwchristiansen@slfhj.dk
Lise Surland, Westbanke 18, 9990 Skagen,  9844 3259. E: lisesurland@nordfiber.dk
Jan Rasmussen, Stensgårdsvej 45, 9800 Hjørring,  2029 6777. E: janrasmussen@slfhj.dk
Webmaster Cai-Erik Kjøller Andersen, Palleskærvej 18, 9800 Hjørring,  9892 9288.
E: editor@slfhj.dk
Hjemmeside: www.slfhj.dk
Tirsdag d. 23. januar 2018:
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen fortæller vores bestyrelsesmedlem Lise Surland om sin tip2oldefar
Henrich Petersen - den sidste sognedegn i Toksværd.
Tirsdag d. 27. februar 2018, kl. 19 i bibliotekets mødesal i Metropol. TILMELDING.
Historiker Poul Duedahl, Aalborg Universitet: Gudhjemtid.
Foredragets titel er hentet fra den første bog i serien af 100 Danmarkshistorier fra Aarhus Universitetsforlag. Bag den gemmer sig det udvalgte sted for fælles tidsmåling i Danmark. For 125
år siden havde hver landsby sin egen lokale tid bestemt af solens gang over himlen. Det blev
upraktisk, da tog så måtte have forskellige køreplaner alt efter om de kørte mod vest eller øst,
og telegrammer nåede frem til Viborg før de blev afsendt fra København. Ure og måling af tid
indgår også i fortællingen om vores forhold til begrebet tid.
Foredraget er arrangeret sammen med biblioteket og finder sted i bibliotekets mødesal i Metropolen kl. 19. Gratis adgangsbilletter bestilles ved møderne eller hos formanden og udleveres
ved indgangen.
Tirsdag d. 13. marts 2018: (FU)
Cand. mag. og slægtsforsker Torben Albret Kristensen, Næstved: Fødsler, jordemødre og
kirkegangskoner.
Som slægtsforskere støder vi uvægerligt på et hav af børnefødsler gennem tiderne, men hvordan har vores formødre og deres omgivelser oplevet graviditet og fødsel? Hvilke traditioner og
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ritualer har de skullet forholde sig til? Spørgsmålene søges besvaret i foredraget, som også sætter særligt fokus på jordemødrene: Deres uddannelse og arbejde, og hvor vi kan møde dem i
kilderne.
Tirsdag d. 3. april 2018: (FU)
Jørgen Thomsen, stadsarkivar i Odense: Find spor af slægten og lokalhistorien på vore
lokal- og stadsarkiver og på arkiv.dk
Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkivog billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie. I foredraget er der fokus på,
hvad det er for et materiale, og hvordan man som slægts- og lokalhistoriker finder ind til det,
som er særligt relevant i relation til ens interesser. En del af foredraget vil være helliget arkivernes fælles søgedatabase, Arkiv.dk, som blandt andet rummet over 1,9 millioner billeder og
henvisninger til store dele af arkivernes øvrige samlinger.
Tirsdag d. 17. april 2018:
Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Arkivet ligger i kælderetagen på plejehjemmet ”Elmehøj”, Elmevej 89 i Øster Brønderslev. Fra
motorvejsafkørsel 7, Brønderslev Syd, køres mod øst ad Øster Brønderslevvej, der bliver til Elmevej. Arkivet ligger tv. lige efter kirken. Arkivleder Per Drustrup orienterer om dets indhold,
som der bliver mulighed for at søge i. Arkivet serverer kaffe til vores medbragte arkivkringle.
Tid og sted
Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring, dog mødet 27.2. i bibliotekets mødesal, Østergade 30 i Hjørring. Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20
kr. Ekskursionen den 17.4. i Øster Brønderslev kl. 19. Kørelejlighed kan arrangeres.
Kontingent
175 kr.
Slægtsforskningscafé
Den første torsdag på datoerne 4.1., 1.2., 1.3. og 5.4. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med
korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.
Gratis adgang for alle. Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com
Workshop for slægtsforskere
To tirsdage i måneden på datoerne 9.1, 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. og
12.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt
socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. Kontaktadresser:
kc@teka.dk eller gerda@logy.dk
Gotisk skriftlæsning
Lørdage på datoerne 6.1. (bemærk første lørdag), 10.2., 10.3. og 14.4. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at
maile til per.maack@andersen.mail.dk
Samarbejde med Museumsforeningen
Slægtshistorisk Forenings medlemmer har adgang til arrangementer i Museumsforeningen
ved Vendsyssel Historiske Museum. Se henvisninger på vores hjemmeside.
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Horsensegnens Slægtsforskere
BESTYRELSE:
Hanne Bjørn, formand,  2143 0024 E: habjoern@gmail.com
Jens Andersen, kasserer,  2970 9115 E: jcandersen7@gmail.com
Bente Østergaard, sekretær,  7564 3699 E: bentebost@gmail.com
Birthe Bang,  5070 7958 E: birthebang47@hotmail.com
Hanne H. Thellesen,  7564 5640 E: hanne.hybschsmann@thellesen.com
Hjemmeside: www.slaegt-horsens.dk
Mailadresse: slaegthorsens@gmail.com
Tirsdag d. 9. januar 2018: Medlemmernes aften.
Torsdag d. 25. januar 2018: FU: Ulrich Christian Alster Klug: Embedslæger.
Tirsdag d. 20. februar 2018: Generalforsamling.
Tirsdag d. 6. marts 2018: Medlemmernes aften.
Torsdag d. 22. marts 2018: FU: Steen Espensen: Hedebønder.
Tid og sted.
Alle møder begynder kl. 19.30 og foregår i Åparkcentret, Løvenørnsgade 21, Horsens
Kursusvirksomhed
Studiekreds onsdage kl. 19-21 i ulige uger start 3. januar i Åparkcenteret
Kontingent
175 kr. pr. husstand

Slægtsforskningsforeningen i Hvetbo Herred
BESTYRELSE:
Tove Andersen, formand, sekretær,  4041 3339 E: ta.vendelbo@gmail.com
Holger Andersen, kasserer,  9824 6250/2393 6986 E: holger.andersen@skolekom.dk
Conni Julie Nørkjær,  9824 5340 E: conni.noerkjaer@gmail.com
Alice Christensen,  9824 5936 E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen,  9824 5936 E: keac@stofanet.dk
Hjemmeside: www.egnssamlingen.dk/da/94287-Slgtsforskning
Kontaktoplysninger ifølge programmet for efteråret 2017.
Program for forår 2018 er ikke indsendt.
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Hvidovre Slægtsforskere

BESTYRELSE:
Marian Stenak, formand,  3675 8195 E: bm.stenak@webspeed.dk
Lone Klint, næstformand,  3670 8024 E: nyboel@privat.dk
Jytte Rømer Sørensen, kasserer,  3649 4584 E: jrsogvs@gmail.com
Frank Ortmann,  3677 1963 E: FHO68@hotmail.com
Hjemmeside: www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
Mail adresse: kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk
Tirsdag d. 16. januar 2018:
Kontingentbetaling. Nyheder siden sidst.
Tirsdag d. 23. januar 2018:
Foredrag.
Tirsdag d. 30. januar 2018:
Medlemmerne fortæller om deres slægt.
Tirsdag d. 6. februar 2018:
Årsmøde.
Tirsdag d. 27. februar 2018:
Michael Dupont: "Sindssyge og døde': Hvad gemmer der sig i embedslægernes arkiver, hvordan
finder man dødsattester, og hvad er der af oplysninger om de sindssyge i sindssygehospitalernes
arkiver? Det – og meget andet – kommer foredraget ind på, især med fokus på arkivalierne i relation til slægtsforskeren, og hvad det er muligt at finde om forfædrene.
Tirsdag d. 6. marts 2018:
Opfølgning på sidste foredrag.
Tirsdag d. 13. marts 2018:
Input fra medlemmerne.
Tirsdag d. 20. marts 2018:
Gitte Bergendorff Høstbo: 'Skudsmålsbøger og skillingsviser':
Skudsmålsbøger: Hvad kan skudsmålsbøgerne fortælle os om vore aner? Og hvor finder vi
skudsmålsbøger fra anerne, hvis vi ikke selv har arvet nogen. Med Forordning om Skudsmålsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832, blev det bestemt, at alle tjenestefolk
skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Foredraget kommer ind på hvilke attest og hvad man kan finde af historier, når
man først har fundet en skudsmålsbog fra ens ane.
Skillingsviser: Hvordan kan skillingsviserne fortælle om de historier der hurtigt blev glemt eller
gjorde de? En skillingsvise var en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16.
århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. I foredraget kommer vi til at se og høre skillingsviser og hvem ved måske er det netop din ane der synges om?
Tirsdag d. 10. april 2018:
Emne ikke fastlagt
Tirsdag d. 17. april 2018:
Afslutning. Medlemmerne medbringer effekter og foto af deres slægt.
Tid og sted
Kl. 14.00 – 16.00 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre. Der tages forbehold
for ændringer i programmet. Vi henviser til vores hjemmeside.
Kontingent
175 kr. pr. halvår inkl. SLÆGTEN. Gæster 30 kr. pr. foredrag, kun efter aftale pr. mail.
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Koldinghus – Forening af Slægtsforskere
BESTYRELSE:
John Rasmussen, formand,  7553 4955 E: grejo@stofanet.dk
Leif Lillesøe, næstformand, sekretær,  3064 4937 E: l.lillesoe@gmailc.om
Henning Steen Højvælde, kasserer,  2259 0519 E: hsh@hsteenh.dk
Ingrid Majgaard, redaktør,  7555 3709 E: ingmaj@outlook.dk
Niels Aage Bach, webmaster,  7699 1900 E: bach.kindberg@gmail.com
Kirsten Kindberg, suppleant,  76991900. E: kirsten.kindberg@gmail.com
Hjemmeside: www.slaegtsforskning.kolding.dk
Tirsdag d. 2. januar 2018:
Medlem af foreningen Kurt Padkjær.
En tragisk hændelse i Hjorthede. Da jeg fandt min tip3-oldemors død, i 1847, registreret i
kirkebogen stod der under bemærkninger “Medvirkende årsag til hendes død var vold påført
hende af hendes egen mand. Han blev dømt til 4 år i Forbedringshuset”. Den bemærkning afstedkom et større arbejde med at finde forhør, domme samt en undersøgelse af, hvordan man
egentlig behandlede indsatte i arrester og forbedringshuse på det tidspunkt. Det afslørede også
en familie med interne stridigheder, druk og slagsmål.
Tirsdag d. 6. februar 2018:
Forfatter, slægtsforsker og sygeplejerske Vibeke Rejnholt Pheiffer.
Ingen sang over min vugge. Om Frederikkes liv i 1800 tallets Danmark.
"Vibeke Rejnholt Pfeiffer fortæller i sit foredrag om sin oldemor Frederikkes barske liv og forfærdelige skæbne. Frederikke levede fra sidste halvdel af atten hundred tallet til første halvdel
af nitten hundred tallet; og mere end hundred kilder med hendes navn på blev byggestenene til
Frederikkes fantastiske livshistorie og bogen ”Ingen sang over min vugge”. Foredraget tager
blandt andet udgangspunkt i uddrag af breve som Frederikke skrev under en 23 år lang indespærring på daværende Middelfart Sindssygeanstalt. Brevene lå i hendes lange sygejournal. I
brevene skrev Frederikke om sit liv, sin familie, sine børn, sine sygdomme, steder hun færdedes
og boede samt de mennesker som var omkring hende i den tid hun levede."
Tirsdag d. 20. februar 2018:
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få løst op for problemer,
som er opstået.
Tirsdag d. 6. marts 2018:
Generalforsamling / Medlemsaften.
Tirsdag d. 3. april 2018 (i samarbejde med Folkeuniversitetet):
Arkivar ved Rigsarkivet Peter Birkelund.
Modstandsfolk og Landsvigere i arkiverne. Det er nu mere end 70 år siden, at den tyske
besættelse af Danmark sluttede. Til trods for den lange tidsafstand er der fortsat en usvækket
interesse for ”De fem forbandede år", hvilket giver sig udslag af talrige nye bøger om besættelsen. Selvom besættelsestiden er en af de mest veldokumenterede perioder i Danmarks historien,
fremkommer fortsat nye oplysninger – og det er i arkiverne, at disse nye informationer bliver
fundet.
Og når store dele af arkiverne om ganske få år bliver frit tilgængelige, bliver muligt for slægtshistorikere at "gå på jagt" efter anerne. Foredraget vil derfor sætte fokus på de mest anvendelige
arkivalier til belysning af både modstandsfolkene og det illegale arbejde, og af danske i tysk tjeneste, landssvigerne og bekæmpelsen af modstandsbevægelsen.
Udflugt:
Nærmere orientering følger.
Tid og sted.
Foredragsaftener den første tirsdag i måneden kl. 19.00 – 21.30 i Auditoriet, KUC, Ågade 27,
6000 Kolding.
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Cafémøderne finder sted i mødesalen over Kolding Stadsarkiv, Nicolai komplekset, Skolegade
2, 6000 Kolding fra kl. 19.00 – 21.30
Kontingent
200 kr. Samlevende par 300 kr. Gæster 50 kr. per foredrag.
Link
Vonsilds-slaegter.dk

Morsø Slægtshistoriske forening.
BESTYRELSE:
Gunhild Olesen Møller, formand,  2332 9210 E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Bjarne Nielsen, kasserer, 24 439 425 og 51 140 985. E: bjarne.n@webspeed.dk
Jørgen Kibsgaard, sekretær,  42 386 726. E: hj.kibsgaard@mail.com
Randi Ottesen,  40 827 139. E: anna@o2sn.dk
Kirsten Sanders,  21 213 091. E: kirstensanders@gmail.com
Torsdag den 11. januar 2018: IT- Slægtsforskning
Onsdag den 14. februar 2018: IT- slægtsforskning
Onsdag den 14. marts 2018: IT- slægtsforskning
Onsdag den 11. april 2018: IT-slægtsforskning
Onsdag den 9. maj 2018: IT-slægtsforskning
Onsdag den 13. juni 2018: IT-slægtsforskning
Tid og sted
Arkivaftener. Morsø Lokalarkiv. Skolestuen, Dueholmgade, 7900 Nykøbing.
Alle mødeaftener på Lokalarkivet starter kl. 19.00.
Medbring selv computer på lokalarkivet. Alternativt kontakt Kirsten Sanders.
Foredrag, fortrinsvis i mødelokalerne på 2. sal i Morsø Folkebibliotek.
Foredrag annonceres i dagspressen.
Kontingent til Morsø Slægtshistoriske Forening. Kr. 170 i år 2018.

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
BESTYRELSE:
Hans Toudal, formand,  2629 7467
Jens Erik Villadsen,  2222 5308
Per Trojelsgaard Larsen, næstformand  9742 7448
Carsten Kamuk, kasserer,  9743 5529
Per Nørgaard Laugesen, sekretær, webmaster,  2040 9299
Hjemmeside: www.nordvestjysk-slaegt.dk.
Kontaktoplysninger ifølge programmet for efteråret 2017.
Program for forår 2018 er ikke indsendt.
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Slægtshistorisk Forening Odense
BESTYRELSE:
Jytte Skaaning, formand,  6614 8877 E: bestyrelse@odenseslaegt.dk
Torben G. Rasmussen, næstformand,  4016 7809 E: naestformand@odenseslaegt.dk
Ann Krukow, sekretær, E: sekretair@odenseslaegt.dk
Ann-Dorte Aabjerg Jensen, kasserer,  2220 0647 E: kasserer@odenseslaegt.dk
Jørgen Andersen,  5115 6613 E: medlem1@odenseslaegt.dk
Hjemmeside: www.odenseslaegt.dk
Program for forår 2018 er ikke indsendt

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
BESTYRELSE:
Preben Dammeyer, formand,  8642 9887 E: p.dammeyer@dn.dk
Britta Juul, næstformand,  2250 9977 E: britta.j@pc.dk
Hanne Mose, kasserer, E: hanne.mose@fiberflex.dk
Kirsten Christensen,  5194 1941 E: kirstenchr2@gmail.com
Kathrine Tobiasen, sekretær, webmaster,  4128 6530 E: k_tobiasen@mac.com
Hjemmeside: www.slaegtranders.dk
Kontaktoplysninger ifølge programmet for efteråret 2017.
Program for forår 2018 er ikke indsendt.

Roskildeegnens Slægtsforskerforening
BESTYRELSE:
Inge Bigum, formand,  3082 4636 E: formanden@roskildeslaegt.dk
Kirsten Printzlau, kasserer,  4675 1128 E: kassereren@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, sekretær,  2926 2088 E: sekretaeren@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl,  22 14 45 02 E: martin@roskildeslaegt.dk
Lis Sølvmose,  2940 9731 E: solvmose@roskildeslaegt.dk
Hjemmeside: www.roskildeslaegt.dk
Tirsdag d. 9. januar 2018:
Medlemmernes egne aften. Tag dit arbejde med. Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og
dele erfaringer med andre slægtsforskere. Der vil være adgang til internettet.
Vi vil som noget nyt arbejde med et tema denne gang: Lægdsruller efter 1848.
Tirsdag d. 6. februar 2018:
Peter Birkelund Arkivar og seniorforsker: Fortæller om arkiverne til modstandsfolk og landssvigere.
Tirsdag d. 6. marts 2018:
Jørgen Mikkelsen fortæller om: Købstæderne og deres arkiver.
I foredraget vil jeg give en karakteristik af sociale, økonomiske og administrative forhold i danske købstæder, navnlig i 17-1800-tallet, samt præsentere nogle af vigtigste arkivalske kildetyper
til købstadshistorie.
Det drejer sig især om indholdet i rådstue- og byfogedarkiver, men (stift)amtsarkiver vil også
blive berørt – ligesom arkiverne fra Danske Kancelli, Rentekammeret og Kommercekollegiet
m.m.
14

Tirsdag d. 10. april 2018:
Vores medlem Lis Sølvmose vil fortælle om fattiggårde især i tiden hvor fattiggårdene bliver
nedlagt omkring 1932/36 Lis bedsteforældre var bestyrer af fattiggården i Brokøb.
Tirsdag d. 8. maj 2018:
Generalforsamling. Dagsorden udsendes senere til medlemmerne
Tid og sted
Hvis ikke andet er nævnet holdes møderne kl. 19,30 på Kildegården lokale 101, Helligkorsvej 5
4000 Roskilde
Hjælp til slægtsforskning kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren. Medbring selv kaffe/the m.m.
Kontingent
Enkeltmedlemmer 150 kr., par 200 kr.
Gæster 30 kr. pr. møde.

Slægtsforskerne i Silkeborg
BESTYRELSE:
Bent Nymand, formand,  8687 1844 E: inbe@fiberpost.dk
Torben Skov, næstformand,  8682 9838 E: torben.peter.skov@mail.dk
Ole Porup, kasserer,  2467 2233 E: oleporup@hotmail.dk
Birgit Pedersen, sekretær,  2789 9283 E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen,  8681 5062 E: grethe@privat.dk
Hjemmeside: www.silkeborgslægt.dk
Kontaktoplysninger ifølge programmet for efteråret 2017.
Program for forår 2018 er ikke indsendt.

Slægtsforskerne på Skibby-egnen
BESTYRELSE:
Hans Christian Nielsen, formand,  4752 0698 E: hchr@mail.tele.dk
Christian Krogsgård, næstformand,  4731 2861 E: chr40@c.dk
Torben Christensen, kasserer,  6166 7006 E: totskibby@gmail.com
Britta Jensen,  4752 8096 E: j-p-j@mail.dk
Kirsten Henriksen, sekretær,  4752 8409 E: kirhenriksen@gmail.com
Carl Guldbjerg Jensen, webmaster,  2218 4217 E: cg@carlguld.dk
Hjemmeside: www.skibbyslaegt.dk
Medlemsmøder
Kl. 14-16 tirsdage: 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5
Gotisk læsning
Kl. 14-16 tirsdage: 9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5
Legacy
Kl. 14-16 onsdage: 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 16/5
Sted:
Skibby Fritidscenter:
Kontingent
150 kr. for enkeltpersoner/200 kr. for ægtepar.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
BESTYRELSE:
Nicolai Johannsen, formand,
 7444 2383 E: nic@egernsund.dk
Bent Pawlowski, næstformand
Margit Hansen, kasserer,
 7445 8184 E: margitkurt@gmail.com
Hanne Christensen, sekretær og webmaster E: skriver@shfs.dk
Karin Clausen, bestyrelsesmedlem
Peter Kirkbak, bestyrelsesmedlem
Tage Lahn Sloth, suppleant
Orla Sørensen, suppleant
Hjemmeside: www.shfs.dk
Lørdag den 6. januar 2018, kl. 10-ca. 15.30:
Dagens program:
Kl. 10.00: Foredrag: ”Da sønderjyderne blev preussere i 1867” ved dr.phil. Hans
Schultz Hansen fra Rigsarkivet, Aabenraa.
Hør om reaktioner, pligter og rettigheder da hertugdømmerne blev indlemmet i Preussen.
For 150 år siden blev hertugdømmerne indlemmet i Preussen som provinsen Slesvig-Holsten.
Dermed forsvandt ”det slesvig-holstenske spørgsmål” fra europæisk storpolitik. Til gengæld opstod ”det nordslesvigske spørgsmål”.
I foredraget skal vi høre om reaktionerne på indlemmelsen såvel hos den dansk- som den tysksindede del af befolkningen. Vi skal endvidere erfare nærmere om de pligter, som den nye stat
stillede til sine borgere. Endelig vil forskningsleder Hans Schultz Hansen i foredraget belyse de
rettigheder, som den preussiske forfatning gav de dansksindede sønderjyder, og hvordan de udnyttede dem.
Kl.13:30: Foredrag: ”Faderskab og skilsmisse” ved cand.phil. Svend-Erik Christiansen.
Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægteskab, og ægteskaber
som er endt med skilsmisse.
I første del af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for skilsmisse og de skiftende regler
omkring disse vil vi komme ind på i anden del af foredraget.
Stikord til foredraget er bl.a.: adoption, alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag
og uægte børns navne.
Torsdag den 8. februar 2018, kl. 19-ca. 21.00: Medlems- og kontaktmøde.
Lørdag den 24. februar 2018, kl. 13.00 til ca. 15.30:
Dagens program:
Kl. 13.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen forventes at vare ca. 1 time.
Kl. ca. 14: Foredrag: ”Slægtsforskning i 1900-tallet” ved Per Andersen.
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte
nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigste værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.
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Torsdag den 15. marts 2018, kl. 19.00-ca. 21.00:
Foredrag: ”Sønderjyder i de tyske kolonier i Afrika” ved museumsinspektør, ph.d.
Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland – Aabenraa.
Omkring midten af 1800-tallet steg den tyske interesse for Afrika. Til at begynde med sendte
man ekspeditioner af sted, og fra 1880erne oprettede man egentlige kolonier på ”det mørke
kontinent”. Efter krigen i 1864 var Sønderjylland blevet tysk, og derfor kom sønderjyderne til
at deltage i den tyske kolonialisme som soldater, landmænd, administratorer osv. Den tyske
kolonialisme sluttede med 1. Verdenskrig, hvor under flere sønderjyder kæmpede for at forsvare de tyske kolonier.
Onsdag den 11. april 2018, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskningsprogrammet ”Brothers Keeper” præsenteres af Chris Gade Oxholm
Sørensen.
På mødet vil Chris Gade Oxholm Sørensen gennemgå følgende punkter:
• Indledning
• Seneste nyt i BK7
• Kort gennemgang af grundprincipperne i BK7
• Konvertering af BK6 til BK7
• Sikkerhedskopi af ens data
• Ofte stillede spørgsmål
• Spørgsmål fra salen
Andre møder og tilbud:
Udover de ovennævnte møder arrangerer foreningen også en række møder og kurser, hvoraf
nogle er forbeholdt medlemmerne, mens andre er åbne for alle interesserede.
Der er f.eks. oprettet en række studiekredse, der arbejder med forskellige emner.
Særligt ved heldags-arrangementer vil der være mulighed for at få hjælp og tips til slægtsforskning.
Foreningen deltager desuden ved forskellige arrangementer i lokalområdet, herunder Husflidsudstillinger og arrangementer på Rigsarkivet Aabenraa.
Følg med på foreningens website www.shfs.dk for andre arrangementer og evt. ændringer.
Kontingent:
170 kr. pr. husstand årligt.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren.
Sted:
Medmindre andet er oplyst afholdes arrangementerne på Multikulturhuset, Nørre Havnegade
15, 6400 Sønderborg.
Entre:
Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. ikkemedlemmer) betaler 30 kr. i entre. Ved særlige arrangementer kan entreen bortfalde eller være højere, hvilket vil være annonceret på foreningens website.
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Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
BESTYRELSE:
Anton Dorph-Petersen, formand,  7583 7691 E: anton@dorph-petersen.dk
Torben Bank Sørensen, kasserer,  3171 0925 E: torben@polsterbo.dk
Anneth Johansen, sekretær,  4054 3721 E: erik-anneth@hotmail.com
Leif Madsen,  2680 4198 E: leifmadsen49@gmail.com
Karin Møller Vakker,  4163 0391 E: karin2@godmail.dk
Peder Udesen, webmaster, suppleant,  7584 1050 E: peder.udesen@ofir.dk
Inger Solberg Lund, suppleant,  7582 8898 E: ilund@nypost.dk
Hjemmeside: www.vejle.lokalarkiver.dk/vsf
Mailadresse: vejleslaegt@gmail.dk
Tirsdag d. 2. januar 2018 (FU):
Steen Ivan Hansen, cand.mag., holder foredrag om ”Kroernes historie”. Det er farligt at rejse
– det har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Men
det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer. Vi ser på kroernes
historie og lidt på vejene gennem tiderne. Endvidere kommer vi ind på et par kendte kroer, bl.a.
Norsminde og Hvidsten samt på Holbergs og Blichers erfaringer.
Tirsdag d. 6. februar 2018 (FU):
Gitte Bergendorff Høstbo, B. A. i historie holder foredrag om: ”Skudsmålsbøger og skillingsviser”. Skudsmålsbøger; Hvad kan skudsmålsbøgerne fortælle os om vore aner? Og hvor
finder vi skudsmålsbøger fra anerne, hvis vi ikke selv har arvet nogen. Med Forordning om
Skudsmålsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832, blev det bestemt, at
alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Foredraget kommer ind på hvilke attest og hvad man kan finde af
historier, når man først har fundet en skudsmålsbog fra ens ane.
Skillingsviser; Hvordan kan skillingsviserne fortælle om de historier der hurtigt blev glemt eller
gjorde de? En skillingsvise var en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16.
århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. I foredraget kommer vi til at se og høre skillingsviser og hvem ved måske er det netop din ane der synges om?
Tirsdag d. 6. marts 2018:
Kirsten Sanders orienterer om planerne for sammenlægningen af SSF og DIS-Danmark.
Derefter ordinær generalforsamling, som afholdes i henhold til vedtægterne.
Tirsdag d. 3. april 2018 (FU):
Rolf Engell, arkivar ved Rigsarkivet, Viborg holder foredrag om: ”General introduktion til
Daisy”. – I arkivdatabasen Daisy kan man finde oplysningerne on dels de arkivskabere,
offentlige som private, der har afleveret arkivmateriale til rigsarkivet, dels om de arkivalier, der
er afleveret og registreret på én af Rigsarkivets arkivinstitutioner.
Foredraget vil starte med en kort introduktion og historisk gennemgang af Daisy. Dernæst vil det
blive demonstreret, hvordan man søger i Daisy, finder oplysninger om de enkelte arkivserier
samt pakker og bind, og hvordan man hjemmefra kan bestille arkivalier til brug på læsesalen.
Endvidere vises forbindelsen mellem Daisy og Arkivalieronline samt den nye søgefunktionalitet
”Søg i samlingerne”, som er en fælles søgeindgang til Daisy, Arkivalieronline og crowdsourcingportalen.
Lørdag d. 26. maj 2018:
Sommerudflugt.
Vi vil arrangere udflugt til Glud Museum, som det er besluttet af foreningens medlemmer.
Vi satser på, at denne dato vil holde.
Vi vil senere planlægge samkørsel mm.
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Tid og sted for møder:
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne kl. 19.15 i Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Eventuelle programændringer vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.
Kontingent:
150 kr. pr. person pr. år. Gæster 50 kr.

Slægtshistorisk forening for Vestegnen
BESTYRELSE:
Yrsa Holm Kristensen, formand,
 4344 9741 E: flyr@mail.tele.dk
Hans Mølgaard, næstformand,
 2481 7420 E: hans.molgaard.markvej@gmail.com
Annie Aabin, kasserer,  4364 4469 E: annie@dkdata.dk
Niels Holger Jensen, sekretær,  4159 3346 E: nhjensen@live.dk
Elly Tidex,  5080 0435 E: ellytidex@gmail.com
Hjemmeside: www.sfv-glostrup.dk
Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19:00:
Foredrag af Jan Pedersen, Rigsarkivet om Skifter.
Hvad kan vi som slægtsforskere finde i skifter og hvordan finder vi det.
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19:00:
Foredrag af Mette Gundel. Hverdagens liv og leben i København fra 1500 til 1900.
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00:
Foredrag af Per Andersen.
Per Andersen vil fortælle om Mediestream samt komme med eksempler på og demonstration
af hvad man kan.
Tirsdag den 24. april 2018:
Udebesøg til Nyboder for medlemmer.
Nyboders Mindestuer: Særarrangement kl. 17:00 indeholdende en rundvisning i mindestuerne,
smagsprøver på forskellige drikkevarer med relation til Nyboder og Christian 4. og en quiz hvor
viden om blandt andet Nyboder og Christian 4. vil blive testet.
Tid og sted
Hvor intet andet er anført afholdes vore møder hver tirsdag kl. 19.00 - kl. 21.30 fra 2. januar
2018 på ny adresse: Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134, Glostrup (ved Glostrup kirke).
Ud over foredragsaftener vil de øvrige tirsdage veksle mellem temaaftener og klubaftener, hvor
vi hjælper hinanden. På temaaftener vil vi forsøge at arrangere korte indlæg af medlemmerne.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kontingent:
Medlemskab 250 kr. pr. år. Ægtepar 400 kr.
Gæstebetaling ved foredrag 40 kr.
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Slægtsforskerne i Vesthimmerland
BESTYRELSE:
Peter Olsen, formand,  2515 1647 E: peter.olsen@skolekom.dk
Ole Baadsgaard, næstformand,  2388 3235 E: ole.baadsgaard@gmail.com
Lis Thomsen, kasserer,  5196 2292 E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Harding Møller, sekretær,  4054 6218 E: harding_m@hotmail.com
Lillian Frimor,  9866 1103 E: loghjfrimor@live.dk
Hjemmeside: www.vesthimmerlandslaegt.dk
Program for forår 2018 er ikke indsendt.

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
BESTYRELSE:
Kurt Pajbjerg, formand,
 6130 0369
E: formand@viborgslaegt.dk
Lene Majlandt,
næstformand, PR-ansvarlig,
 4043 1452 E: lenemajlandt@gmail.com
Grete Pedersen, kasserer,  8661 0868 E: top2viborg@gmail.com
Tove Krog, sekretær,  8667 1099 E: tove-krog@jubii.dk
Else Skovbo Jensen,  8668 4047 E: esj@privat.dk
Erik Lauridsen,  5180 2599 E: erik.lauridsen@mail.dk
Hanna Ammitzbøll,  2611 1603 E: ammitz@energimail.dk
Anton Blaabjerg, suppleant,  86610436, E: blaab@webspeed.dk
Karen Straarup, webmaster E: webmaster@viborgslaegt.dk
Hjemmeside www.viborgslaegt.dk
Oversigt over slægtsforskerarrangementer, som afholdes i Viborg her i første halvår af 2018,
men med forskellige arrangører. Farven angiver, hvem der er arrangør:
Blå: Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. www.viborgslaegt.dk
Violet: Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn, DIS-Danmark og Rigsarkivet i Viborg i
samarbejde.
Torsdag 4. januar 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der
også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du
brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre?
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil
forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Alle er velkomne.
Torsdag 18. januar 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til Kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl.
10.00-12.00.
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til
rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller
er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet. Kommer I en eller to, er der ingen
tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber.
Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
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Torsdag 1. februar 2018 kl. 19.30, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Generalforsamling. Dagsorden i
henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen: Karen Straarup: Dåbstøj - kristenklæder
Karen gennemgår hvilken form for dåbstøj, der kendes i den danske kirke fra Middelalderen til
nutiden.
Hvad er historien bag den specielle dåbsdragt?
Baggrunden for traditioner og skikke belyses.
Der vises mange billeder med eksempler på dåbsdragten i Danmark.
Dåbskjoler er ikke blot beklædningsgenstande, men også værdifuld kulturhistorie.
Dåben har altid været betragtet som en vigtig begivenhed, og både i fortiden og nutiden er der
blevet lagt stor vægt på, hvilket tøj barnet skulle have på til den skelsættende dag. Barnet er
altid blevet klædt i det fineste tøj, familien kunne fremskaffe.
Sted: Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.
Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
Torsdag 1. februar 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der
også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Har du brug for hjælp til at komme i
gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistoriske
foreninger og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse
slægtsforskeremner. Alle er velkomne.
Torsdag 15. februar 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 2: Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at
læse gotiske bogstaver?
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til
rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller
er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne. Du finder os i
Læsesalen på Rigsarkivet. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal
indgås ved større selskaber.
Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
Torsdag 22. februar 2018 kl. 19.30: Foredrag. Erik Kann, genealog (FU)
Postvæsenet. I regn og slud skal posten ud. Kommer der mon brev i dag? Takket være et
righoldigt og velregistreret materiale fra landets postkontorer, er det muligt at komme ganske
tæt på postvæsenets arbejde, navnlig i tiden fra 1900 og fremefter. Personalesagerne giver
fyldige oplysninger om de, der delte posten ud, medens andre sager fortæller om det daglige
arbejde på postkontoret. Foredraget fortæller dig om, hvordan du kan benytte arkivalierne.
Gennem en række praktiske eksempler kommer du med ud på landpostens rute, du ser, hvem
der holder hvilke aviser i en opgang i København i 1890’erne etc. Kort sagt får du et indblik i,
hvorledes de mange spændende kilder, der findes på Post og Telemuseet.
Sted: Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.
Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
Torsdag 1. marts 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der
også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du
brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre?
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil
forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Alle er velkomne.
Torsdag 15. marts 2018 kl. 19.30: Foredrag. Leif Sepstrup, slægtsforsker: (FU)
Kriminalhistorie: Barnemordet i Veggerslev. Om fødsel i dølgsmål i 1831. Vi følger den
ramte familie og indbyggerne i en lille landsby time for time den skæbnesvangre dag. Historien
fortæller, hvordan en morderske kan komme tilbage til sin hjemegn, og igen blive en del af
samfundet.
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Torsdag 15. marts 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00. Workshop.
Medbring egen bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Ingen slægtsforskning uden ejendomshistorie. Forskellige muligheder for at komme i gang med
ejendomshistorien.
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til
rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller
er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet. Kommer I en eller to, er der ingen
tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber.
Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
Torsdag 5. april 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der
også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du
brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre?
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil
forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Alle er velkomne.
Torsdag 19. april 2018 kl. 19.30: Foredrag. Henning Bender, mag.art. (FU)
Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920. Den svenske indvandring til Danmark
1850-1920 var den første store indvandringsbølge til Danmark. Mere end 100.000 svenske
arbejdere slog sig ned i alle dele af Danmark og blev i samtiden opfattet temmelig negativt, som
det beskrives i Pelle Erobreren.
I virkeligheden gav denne indvandring af unge, veluddannede personer både landbruget og
senere industrien en fremdrift, der blev en af forudsætningerne for landets vækst i en tid, hvor
så mange danskere udvandrede til Amerika.
Torsdag 19. april 2018 kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 4: Faderskabssager og adoption: Introduktion ved Erik Møller kl. 10.00-12.00.
Medbring egen bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Brugerhjælp. Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til
rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Alle er velkomne. Du finder
os i Læsesalen på Rigsarkivet. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal
indgås ved større selskaber.
Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 4043 1452 eller lenemajlandt@gmail.com .
Medio maj vil der blive arrangeret en aftentur i lokalområdet. Turen er endnu ikke fastlagt.
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Slægtshistorisk forening af 2005 for Øster, Vester og Nørre
Horne Herreder
BESTYRELSE:
Karl Møller Bargisen, formand,  7534 3053 E: kmb@direkte.org
Hanne Sejersbøl Gravesen, næstformand,  6048 8314 E: hannegravesen@hotmail.com
Ivar Kristoffersen, kasserer,  9736 8151 E: ivarkristoffersen@skjern-net.dk
Birte Vejen-Jensen,  7519 7052 E: vejen-jensen@privat.dk
Knud Erik Tranberg,  7524 4509 E: ketranberg@bbsyd.dk
Villy Johnny Baden Madsen,  2391 4136 E: vibama@bbsyd.dk
Lissi Møller Kristensen,  7524 4300 E: fmk@mail.dk
Onsdag 24. januar 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset, Vestergade 5, 6870 Ølgod.
Generalforsamling ifølge lovene.
Forslag indsendes senest 15. marts. Dagsorden sendes senere.
Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19.00 på Skovlund Sognearkiv.
Udflugt/Besøg og medlemsmøde på Skovlund Sognearkiv, Solbakken 2, Skovlund.
Vi møder arkivet, når den bruges af slægtsforskere. Vi mødes for at drøfte vores slægtsforskning og måske få låst op for problemer, som er opstået. Niels Winther har lovet at komme med
kaffen. Han har også lovet at vise os Skovlund Sognearkiv, som har modtaget mange spændende afleveringer.
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset, Vestergade 5, Ølgod.
Foredrag ved Michelle Vang Aagaard. Cand. mag. i historie. Hvad kan vi finde i Erhvervsarkiverne.
Arkiver kan bruges til at fortælle om fortiden. Hvad de fortæller kommer an på 2 ting;
"Arkivmaterialet og den der læser". Nogle arkivtyper er mere tilgængelige for læseren end andre og kræver mere eller mindre kreativitet for at kunne blive brugt til noget. Foredraget vil se
på hvordan man som læser kan bruge forskellige arkivtyper og hvordan læserens fokus ændrer
det der bliver læst. Specielt vil foredraget have fokus på erhvervsarkiver og de udfordringer der
ligger i arbejdet når man arbejder med disse.
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Slægtshistorisk Forening for Aalborg-egnen
BESTYRELSE:
Hans Jørn Nielsen, formand,
 2422 7542 E: hjni@youmail.dk
Flemming Højgaard, næstformand,
 4079 6462 E: fl.hojgaard@gmail.com
Flemming Pedersen, kasserer,
 2140 1120 E: flemmingviking@yahoo.dk
Birgitte Brem, sekretær,  2339 5861 E: krabbesholmvej13@gmail.com
Flemming Thrysøe, ( 3190 3023 E: parkvej29@gmail.com
Neel Skovgaard, suppleant, ( 22909218 E : neelskov@mail.dk
Keld Ejsing-Duun, suppleant, ( 28771781 E : keldduun@mac.com
Hjemmeside: www.slaegt-aalborg.dk

Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6,
Aalborg (samme sted som vanligt)
Foredrag ved forfatter og Arkivleder Lene Dige, Dronninglund: Cirkus- og Gøglerslægterne i Storskoven.
Fra 1860-erne kom flere omrejsende familier og slog sig ned i Sømosen i Dronninglund Storskov. De kom alle fra de samme fem familier: Altenburg, Hertzberg, Mundeling, Müller og
Benneweis.
De stammede alle fra Ditmarsken.
Deres udseende var anderledes: brunlødede ansigter, mørke øjne og kulsort hår, så de lokale
troede, de var sigøjnere, hvad de ikke var.
De kaldte sig selv for ”rejsende” og talte et gebrokkent dansk samt plattysk.
Når foråret kom, drog de ud i landet, hvor de rejste rundt, til efteråret kom. Da vendte de hjem
til Sømosen, til deres hytter, der delvist var huler, gravet ind i skrænterne.
Pengene tjente de som artister, markedsgøglere, musikere, skærsliberi samt salg af varer, de
selv havde fremstillet.
Nogle af familierne, bl.a. Benneweis og Mundeling, skabte store cirkusforetagender, som blev
landskendte.
Omkring 1910 forsvandt de sidste familier fra Sømosen, mens enkelte slog sig fast ned i Dronninglund-området.
Mandag den 5. februar 2018 Kl. 19.00-21.00; Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg:
Foredrag ved Jakob Ørnbjerg, historiker, ph.d.: Historien om en henrettelse
I foråret 1750 satte fundet af et barnelig på Storvorde kirkegård den østhimmerlandske landsby på den anden ende. Mistanken rettede sig snart imod den ugifte Margrethe Jochumsdatter,
der efterfølgende blev dømt skyldig og henrettet for barnemord. Via de bevarede kirkebøger,
justitsprotokoller og regnskaber bliver det muligt at oprulle denne tragiske historie.
Mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6,
Aalborg (Samme sted som vanligt):
Forfatter m.v. Anne Holm Christensen vil give sit bud på hvordan man skriver en
bog om ens families liv?
Anne Holm Christensen er mangeårig arbejdsmiljørådgiver og underviser. Arbejder nu som
selvstændig forfatter og foredragsholder blandt andet på baggrund af studier i historie ved
Syddansk Universitet og Københavns Universitet.
Sådan skriver du en bog om din families liv
Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres
nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være
tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie kan samles om.
På baggrund af to bogudgivelser, der tager udgangspunkt i familiehistorier, men også inddra24

ger den historiske tid i samfundet, fortæller jeg om, hvordan du kan omsætte interessen for
dine forgængere til læsbare historier for dine efterkommere, - og måske for andre.
ο Hvordan foretager du en historisk research af tiden, familiemedlemmerne levede i?
ο Hvordan bygger du den gode historie op?
ο Er det for eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv?
ο Hvad skal du undgå, hvis du vil have nogen til at læse med?
ο Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?

Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00, Strandvejen 12-14, Aalborg: Generalforsamling.
Dagsordenen vil blive udsendt senere.
Mandag den 9. april 2018 kl. 19.00-21.00, Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg:
Tommy Eggers vil fortælle om sin egen slægtsforskning
Mandag den 7. maj 2018 kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6, Aalborg (samme som vanligt):
Foredrag ved Seniorkonsulent Erik Kann: På kryds og tværs i det gamle Herredsfogedarkiv.
Erik Kann vil komme ind på den meget magtfulde stilling herredsfogeden havde indtil 1919.
Ved at sammenholde mange forskellige protokoller, (forhørsprotokoller, tinglysnings-, skødeog panteprotokoller, testamenter) afdækker han en voldsom familiefejde, der får helt uventede
følger for en familie på en gård lidt uden for byen Taars i Vendsyssel.
Foredragene i januar, marts og maj afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Workshop for Nybegyndere og andre der er gået i stå:
Start torsdag d. 11. januar 2018. Derefter alle torsdage i lige ugenummer, til og med d. 19. april
i tidsrummet Kl. 15:00 – 17:00
Legacy – gruppen:
Mandagsholdet: Start mandag d. 15. januar 2018. Derefter alle mandage i ulige ugenummer, til
og med d. 23. april. i tidsrummet Kl. 13:00 – 15:00. BEMÆRK NYT TIDSPUNKT
Torsdagsholdet: Start torsdag d. 4. januar 2018. Derefter alle torsdage i ulige ugenummer, til
og med d. 26. april i tidsrummet Kl. 13:00 – 15:00.
Gotisk læsning:
Start d. 11. januar 2018. Derefter alle torsdage i lige ugenummer, til og med d. 19. april i tidsrummet Kl. 12:45 – 14:45.
Sted
Workshop, Legacy og Gotisk læsning foregår alle på HistorieAalborg (Stadsarkivet).
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