Danske Slægtsforskere Varde
Lokalforening under Danske Slægtsforskere
Bestyrelsen:
Formand: Egon Sørensen, Tistrup
Næstformand: Ulla Pedersen, Tinghøj
Kasserer: Carsten Michaelsen, Varde
Sekretær: Poula Andreasen, Varde
Richard Lauridsen, Varde
1. suppleant: Åse K. Madsen, Varde
2. suppleant: Kjeld Anker Espersen, Varde
IT: Niels Esbjærg, Varde
Hjemmeside:
http://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/varde

Lokalforening Varde

Program for 2. halvår 2019

E-mail til bestyrelsen: dis.varde@gmail.com
Kontingent:
Danske Slægtsforskere Varde kr. 75,- pr. år
Danske Slægtsforskere (landsforening) kr. 250 pr. år.
Indmeldelse skal ske online på:
http://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/varde

Det Gamle Rådhus på Torvet i Varde

Foredrag 2. halvår 2019.
Sted:
”Salonen” Varde Bibliotek.
17.09.2019 FamilySearch /Anne Margrethe Krogh Thomsen.
Kl. 19.00
Web siden www.familysearch.org indeholder uanede
mængder af data, og der kommer hele tiden nyt til.
Anne Margrethe vil fortælle os om nyhederne og vise
os, hvordan man bruger og får overblik over indholdet
05.11.2019 På kryds og tværs i det gamle herredsfoged
Kl. 19.00
arkiv /Erik Kann.
Herredsfogederne og byfogederne var i tiden frem til
1919 særdeles indflydelsesrige og magtfulde embedsmænd, der både havde doms- og politimyndighed.
Denne sammenblanding er helt unik og giver anledning til et omfattende kildemateriale, der strækker sig
lige fra sognefogedens forhørsprotokol over protokollerne fra kongens foged til tinglysningsdommerens
ofte kæmpestore skøde- og panteprotokoller. Et fantastisk kildemateriale for slægtsforskere. I foredraget inviteres du også med til Nordjylland, hvor en voldsom
familiefejde får helt uventede konsekvenser for familien på en gård uden for byen Taars. Kom og lyt, kom
og lær, det bliver med garanti ikke kedeligt.
28.09.2019 Slægtsforsker Café.
Kl. 10.00
Har du et spørgsmål om dine aner, eller er du bare nysgerrig og vil gerne vide lidt om, hvad slægtsforskning
er, så mød op og få en snak. Gratis alle er velkomne.
Sted: Varde Bibliotek kl. 10.00 til 12.00.
Alle foredrag er gratis for medlemmer af Danske
Slægtsforskere Varde.
Ikke medlemmer betaler kr. 50,- pr. foredrag.

Workshop for slægtsforskere 2. halvår 2019.
Sted:
Dronningeværelset, Det Gamle Rådhus.
Elevator i Varde Bibliotek kan benyttes.
27.08.2019. Workshop for slægtsforskere.
Kl. 10.00
Op til mødet sendes der mail ud med angivelse
af dagens emne.
08.10.2019
Kl. 10.00

Workshop for slægtsforskere.
Op til mødet sendes der mail ud med angivelse
af dagens emne.

26.11.2019
Kl. 10.00

Workshop for slægtsforskere.
Op til mødet sendes der mail ud med angivelse
af dagens emne.

Workshop for slægtsforskere. Vi holder et lille oplæg
om dagens emne, hjælper hinanden med slægtsforskning
generelt, programmer og hjemmesider en slægtsforsker
bruger, tydning af kilder oa. Kom med dine udfordringer,
og vi forsøger at løse dem i fællesskab.
Der bliver sendt mail til alle medlemmer før hvert møde
med angivelse af dagens emne.

Foredragene er i samarbejde med Varde Bibliotek og Folkeuniversitetet.

