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INTERESSERER DU DIG FOR DIN SLÆGT

- og er du i gang med eller måske har lyst  til at gå i

gang med at søge slægtens spor, så er vores forening

sikkert lige noget for dig.

Hvordan kommer man i gang?

Er det svært?

Start med at få ”mur- og nagelfa-

ste”  oplysninger fra de allernær-

meste, så man har konkrete infor-

mationer. Disse kan så bruges, når

man går videre i brugen af arkiver

og de ressourcer, der i dag findes

via Internettet.

Medlem af en forening?

I  slægtsforskning  arbejder  man

skiftevis  med  forskellige  former

for  kilder, litteratur m.m., sådan

at man er  sikker på, at de oplys-

ninger  man  finder,  understøtter

hinanden. Det er derfor en god idé

at melde sig ind i en forening for

slægtsforskning. Her kan man få

inspiration  og  ny  viden  til  ar-

bejdet.

Målet?

Målet med slægtsforskning er for

de  fleste  at  opstille  en  anetavle

med   navne,  datoer  m.m.  og  at

samle viden om disse personers liv

og virke.

Foreningens generalforsamling afholdes

én gang årligt inden udgangen af januar måned!

Læs denne folder, og få et indtryk af, hvad vi arbejder

med i Hedeboegnens Slægtsforsker Forening!

Du kan også læse mere på hjemmesiden:

www.hedeboslaegt.dk

Tryk: Eget tryk
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Hedeboegnens Slægtsforsker Forening 
har til formål at øge interessen for slægtsforskning, og 

gennem foredrag, studiegrupper, ekskursioner o. lign. at øge 

kendskabet til diverse forskningsmetoder, samt øge 

kendskabet til tidligere tiders kulturelle og sociale forhold i 

Danmark. 
 
 
 

Et flot formål, men hvad vil det så sige? 
Det vil sige, at vi gennem mødeaktivitet i bred forstand prøver 

at øge kendskabet til slægtsforskningens forskellige områder, 

og at vi ved foredrag og interne diskussioner forsøger at hjæl- 

pe hinanden videre med de problemer enhver slægtsforsker 

har. 

HER ER FACTS I KORTE TRÆK 
 

Vores mødeaktiviteter foregår mellem 1. september og 1. maj. 

Alle møder holdes i Medborgerhuset Taastrup Hovedgade 71, 2630 

Taastrup. 

Kontingentet er 150 kr. pr. medlem pr. år. Ægtepar 200 kr. 

Ikke-medlemmer er velkomne; men vil til visse arrangementer blive op- 

krævet et mindre beløb for deltagelse. Eksempelvis ved møder med eks- 

terne foredragsholdere. 

Indmeldelse kan ske ved at kontakte formanden, via hjemmesiden,  

eller ved blot at møde op en af mødedagene. 
 

Fra et besøg i 
Ledøje Kirke 

 
 
 

Hvad indebærer det? 
Vi har normalt møder på alle torsdage således: 

I de ulige uger mødes vi kl. 19.00-21.30. 

Hver anden gang er der ”klubaften”, hvor vi udveksler 

erfaringer med hinanden og søger hjælp hos hinanden. 
 

Hver anden gang er der som regel foredrag om overord- 

nede emner. 

 
 

 
Fra et medlemsmøde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fra ekskursion til 
Landsarkivet i Viborg. 
 

Studieaktivitet og 

 

I de lige uger mødes vi kl. 10.00-12.30 til forskellig studieak- 

tivitet omhandlende alle områder inden for slægtsforskningen 

(læsning af arkivalier, brug af diverse slægtsprogrammer, brug 

af internettet, samt læsning af gotisk skrift). 

indgangsparti til arkivet. 
 

 

Læs mere om foreningen på vores hjemmeside 

www.hedeboslaegt.dk 
Her findes også programmet for den nærmeste tid! 

http://www.hedeboslaegt.dk/

