August - december 2017 - Slægtsforskning - Arrangementer i Viborg
Hermed en samlet oversigt over slægtsforskerarrangementer, som afholdes i Viborg her i andet
halvår af 2017, 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.
Orange: Rigsarkivet i Viborg www.sa.dk
PS. Rigsarkivets egne arrangementer andet halvår er endnu (maj 2017) ikke udarbejdet.
Søndag 18. juni kl. 13.00-16.00: Snapstinget, Stænderpladsen 2, Viborg.
Onsdag 21. juni. kl. 18.30-21.00: Snapstinget, Stænderpladsen 2, Viborg.
Lørdag 24. juni kl. 15.00-18.00: Snapstinget, Stænderpladsen 2, Viborg.
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn deltager med hjælp og vejledning i
slægtsforskning.
Torsdag 22. juni kl. 14.30-18.00: Seniorfolkemøde på Sønæs i Viborg.
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn deltager med hjælp og vejledning i
slægtsforskning.
Torsdag 31. august kl. 19.30. Museumsinspektør Kristine Holm-Jensen, Tekstilmuseet,
Herning. (FU).
Arbejde og arbejdere i den midtjyske tekstilindustri.
Fra anden halvdel af 1800-tallet tog en udvikling fat i de fattige og tyndtbefolkede byer i Midtjylland.
Drivkraften var tekstilindustrien, og på godt et hundred år blev området forvandlet fra landbrugsland
til moderne byer. Gennem historiske nedslag i perioden 1890-1980’erne vil vi i foredraget komme
tættere på de mennesker, der blev en aktiv del af det nye samfund på heden. Hvad var deres
baggrund for at søge ind i industrien, og hvad var det for nogle arbejdsforhold, der ventede dem?
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Medlemmer gratis – gæster 30 kr.
Søndag 3. september udflugt til Herning og omegn, tekstilindustrien. Afgang kl. 08.30 fra
parkeringspladsen bag Rigsarkivet i Viborg.
Se program i folder og på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk
Tilmelding kun for medlemmer til kasserer Grete Pedersen senest søndag 27. august: tlf. 86610868
eller e-mail: top2viborg@gmail.com
Torsdag 7. september 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.
Gratis. Alle er velkomne.
Torsdag 14. september kl. 19.30. Workshop: Arbejde med kort i slægtsforskningen.
Workshop ved Karen og Anders Straarup
Kortmaterialet er med til at fuldende slægtshistorien. I denne workshop vil vi arbejde med at finde og
bruge relevante kort.
Denne gang vil hovedvægten være på nogle af de kort, der anses for lidt besværlige at arbejde med,
men som rummer mange muligheder.
Aftenens program er derfor korte oplæg til deltagernes eget arbejde. Medbring gerne bærbar pc. Kurt
Pajbjerg hjælper med pc’erne og netforbindelse.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Torsdag 21. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til Kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.0012.00.
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
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14.
Torsdag 5. oktober 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 DISDanmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.
Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 12. oktober kl. 19.30. Slægtsforsker Torben Albret Kristensen. Slægtsforskning
uden kirkebøger og folketællinger (FU)
I mange af landets sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før en gang i løbet af 1700-tallet eller i
værste fald ikke før 1813/15, og hvad gør man så? Tilhørerne bliver præsenteret for en række
kildegrupper, f.eks. tingbøger, landstingenes skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og
skifteprotokoller, matrikler m.m., og hvordan vi kan hente relevante oplysninger ud af dem.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, lokale 3, 1. sal.
Gratis for medlemmer – gæster 30 kr.
Torsdag 19. oktober 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
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14.

Torsdag 2. november 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.
Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 16. november 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. Der er mange muligheder for at komme i gang med
ejendomshistorien, og i disse år bliver det lettere at finde oplysninger på internettet og kombinere de
forskellige kilder til ejendomshistorien.
Efter en kort introduktion i emnet, vil vi arbejde med konkrete ejendomme, som findes i
Realregistre, Skøde- og Panteprotokoller, Matrikelkort og andre kort, samt muligheder for
at finde oplysninger om bygninger
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.
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
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14.
Gratis. Alle er velkomne.
Torsdag 16. november kl. 19.30. Cand.mag. Steen Ivan Hansen: Kroernes historie. (FU)
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 samt på Holbergs erfaringer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, lokale 3, 1. sal.
Gratis for medlemmer – gæster 30 kr.
Torsdag 7. december 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 7. december kl. 19.30. Overlæge Magne Juhl: Breve fra den dansk vestindiske ø St.
Croix til Viborg.
En brevsamling skrevet af Astrid Helweg-Larsen for omkring 100 år siden til sin far stiftsfysikus Peter
Wilken Heiberg, og til hendes søn, Per, der kom hjem for at gå i dansk skole, indeholder en række
oplysninger om både livet på St. Croix, men også om verdenssituationen på det tidspunkt under første
verdenskrig, hvor de dansk vestindiske øer blev solgt til USA.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Dette er også julemødet, hvor vi hygger os lidt, og foreningen giver kage til den medbragte kaffe.
Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

