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Kære medlemmer 
Denne nyhedsmail er speciel på den måde, at den indledes med en vigtig meddelelse 
fra formanden. Se den herunder: 
 
Indkaldelse til møde 
 
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn indkalder hermed til møde om 
sammenlægningen af SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger) og 
DIS-Danmark (Databehandling I Slægtsforskning). 
 
Sammenlægningen fandt sted den 5. maj i år og endte ud i en ny forening, Danske 
Slægtsforskere. Mødet vil handle om, hvad sammenlægningen af de to foreninger har 
af betydning for dig og for Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Vi får besøg 
af Ann Krukow Lysebjerg, som har været med i sammenlægningsudvalget. 
 
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn har indtil sammenlægning af de to 
foreninger været en del af SSF, og I som medlemmer har i den forbindelse modtaget 
bladet Slægtsforskeren (tidligere Slægten). De medlemmer af vores forening, som 
ikke var medlem af DIS-Danmark vil ikke fremover modtage bladet Slægtsforskeren.   
 
Kom til mødet for at høre, hvad du kan gøre, og hvad vores forening kan og ønsker at 
gøre fremover. Der vil til mødet blive budt på brød til den medbragte kaffe. 
 
Mødet finder sted den 31. maj kl. 19.30 i mødelokale 3, 1. sal, Viborg 
Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. 
 
Med venlig hilsen 
  
Kurt Pajbjerg 
Formand 
 
--- 
 
Som tidligere nævnt har vi et arrangement i næste uge: 
Torsdag 24. Maj kl. 19.00. Forårsturen går til den gamle stationsbygning i 
Ørum, Tjeleegnens Lokalhistorisk arkiv, Tjelevej 8, Ørum, 8830  Tjele. 
Bemærk! Kun for medlemmer! 
Foredrag om Viborg-Fårup-Mariagerbanen.  Dette foredrag er historien om denne 
jernbaneforbindelses baggrund, historie og betydning. 
Begrænset antal pladser, og kun for medlemmer. Tilmelding til Hanna 
Ammitzbøll, tlf. 26111603 
e-mail: ammitz@energimail.dk 
Medbring selv kaffe og brød. 
 
--- 



 
Udstilling på Rigsarkivet? 
Medlemmer af foreningen kan nu gratis få udstillet materiale i montrerne på 2. sal i 
Rigsarkivet i Viborg. Det kan være alt fra billeder, ting og sager til dokumenter. 
Kontakt en fra bestyrelsen. 
 
 
Venlig hilsen  
på bestyrelsens vegne 
Karen Straarup 


