
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn 

Nytårsbrev 

Med tak for alt i det gamle år vil vi her gøre status for året, der gik.  

Vi er nu 228 medlemmer og for første gange i nogle år er der fremgang på medlemstallet. Foreningen 

kommer ud af 2018 med et fint og passende overskud, så alt ser sundt og godt ud. 

Endnu i år har foreningen ydet hjælp på Rigsarkivet, vi har haft ikke mindre en 16 gange med brugerhjælp i 

det forgangne år, hvor halvdelen var med diverse relevante temaer for slægtsforskere. Det kan vi som 

forening godt være stolte af.  

Traditionen tro har der være en række foredrag af meget forskelligt indhold. Vi har været omkring 

Postvæsnet og de slægtsmæssige muligheder, Leif Sepstrup fortalte om det store arbejde han og en gruppe 

har lavet for at kortlægge Barnemordet i Veggerslev, Svenske indvandrere, Per Andersen fra Danske 

Slægtsforskere gjorde os klogere på slægtsforskning i 1900 – tallet, Ove Madsen om hans trilogi om slægten 

i Snejbjerg. Året sluttede med Kirstine Holm-Jensens foredrag om dateringer af billeder ud fra tøjmode og 

stil. Som det ses, har vi været langt omkring og ude i mange hjørner af slægtsforskningen. 

Forårsturen blev holdt i Ørums gamle stationsbygning, som nu er byens lokalarkiv. Arkivleder Jimmy Fisker 

fortalte og viste billeder fra Viborg – Fårup – Mariager banen.  

Den store udflugt i september gik til Aalborg by, hvor Fjordbyen og Aalborg miniby blev besøgt. Efter en god 

frokostbuffet på Kystens Perle var vi på en guidet tur til Klosteret og klosterkirken, derefter gik vi forbi                   

Det gamle Rådhus, Jens Bangs Stenhus, Jørgen Olufsens Gård og Budolfi Kirke. 

En af de store ændringer 2018 har givet foreningen og dens medlemmer er, at Sammenslutning af 

Slægtshistoriske Foreninger SSF er nedlagt. Det betyder for jer medlemmer, at I ikke får bladet 

Slægtsforskeren længere igennem vores forening. Slægtsforskeren kan kun fås ved et medlemskab af 

Danske Slægtsforskere.   

Vores forening har i stedet for SSF lavet en Partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. 

Partnerskabsaftalen har nogle administrative fordele og en mindre økonomisk betydning for os. Den største 

betydning ligger i, set fra vores side, at være en stor forening med samme interesse. En stor forening kan 

bedre varetage vores interesser over for myndigheder og arkiver mv.  

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn opfordrer hermed vores medlemmer til at melde sig ind i 

Danske Slægtsforskere, dels for at støtte den gode sag og dels for bladet og adgangen til den gode 

hjemmeside Danske Slægtsforskere har.  

Det kommende år vil byde på nye og spændende foredrag. Forårsturen og udflugten til september er under 

udarbejdelse og vil snart blive annonceret.  

Foreningen ønsker jer et rigtigt godt og lykkebringende nytår med tak for 2018, og på gensyn i det nye år. 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Pajbjerg 

 

Vigtigt! 

Betaling for næste års kontingent på 180 kr. kan indbetales hos Handelsbanken i Viborg på følgende konto: 

Reg. Nr. 7643, kontonr. 0006003073. Betalingen kan også ske ved foreningens generalforsamling den 24. 

januar 2019 


