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Siden sidste nyhedsbrev er der sket en hel del i foreningens liv. Vi blev med kun 1 weekends varsel 
bedt om at fjerne alle vore arkivalier og skabe fra det lokale i børnehaven hvor vi havde haft til huse 
i en årrække. Årsagen var at Skovbørnehaven  med næsten dags varsel skulle bruge dette lokale da 
deres nuværende  efter brandsyn med øjeblikkelig virkning ikke måtte benyttes. 
Gode råd var dyre. 
Med stor velvilje fra flere instanser fik vi lov at opmagasinere  vore ting minus skabene i et 
ubenyttet klasselokale i den gamle del af skolen på Skolevej. Lørdag den 17 oktober blev alt  pakket 
i flyttekasser og flyttet til de nye lokaliteter. Vi har ikke fået råderet over lokalet, men kun lov til 
opmagasinering. Vi har dog et lille håb. Der arbejdes på sagen.  
Derfor er der ikke i dette efterår en weekend med åbent arkiv. 
Det er ligeledes ikke muligt at ”arbejde” med arkivet da alt som sagt er pakket i flyttekasser. Vi 
håber som sagt på en snarlig løsning. 
 
Flere har nævnt et ønske om lidt viden om slægtsforskning, om hvad det er og hvad kræves der, og 
er det svært ?. Vi har derfor med velvillig bistand fra vort medlem Kaj Sørensen arrangeret en aften 
med 

 
FOREDRAG OM SLÆGTSFORSKNING. 

 
Tirsdag den 24. november 2009 kl. 1900 

I Sogneladen, Lyngevej 8, 4180 Sorø 
 

Hvor alle interesserede er velkomne til at høre Kaj fortælle og illustrere hvordan man kommer i 
gang og hvad man kan finde af spændende ting i emnet. Der vil blive rig lejlighed til at spørge.  
 
Der er gratis adgang. Kaffe og en lille kage kan købes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Introduktion til slægtsforskning for nybegyndere 
 

 
 
 

• Der er rigtig mange muligheder for at finde sine forfædre på nettet. 
 
 

• Den bedste måde at komme i gang på kan være via statens arkivers hjemmesider. De 
indeholder folketællinger fra før 1800 samt kirkebøger fra ca. midt i 1600-tallet til omkring 
1920. Folketællingerne findes både som indtastede (= oversatte fra gotisk) og som originale. 
Folketællingerne viser, hvem der boede i en husstand på et givet tidspunkt. Kirkebøgerne 
med fødte, konfirmerede og viede samt døde, findes stort set kun som scannede originaler. 

 
 

• For at kunne se kirkebøgerne og de originale folketællinger skal du have et password, som 
du kan få gratis fra statens arkiver. 

 
 

• For at slægtsforske kommer du derfor aldrig uden om at skulle kunne læse gotisk skrift. 
 
 

• Men folketællinger og kirkebøger er i hvert fald de allervigtigste kilder til slægtsforskning. 
 
 

• En anden vigtig kilde er mormonernes store database, som er indtastede oplysninger fra 
kirkebøgerne i perioden frem til 1891. 

 
 

• Desuden findes der også hjemmesider, hvor du kan få historiske oplysninger om f.eks. 
matrikler og ejerforhold. 

 
 
 
 


