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Kære medlemmer 
 
Vi byder nu velkommen til årets sidste arrangementer. Der er gode emner at fordybe sig i. 
 
Torsdag 15. november  kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg. 
Tema 3: Skiftearkivalier for begyndere. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-
12.00.   
I denne workshop kan slægtsforskere få hjælp til at finde skifter. Et skifte er en deling af boet 
efter en afdød. Hvordan finder vi skifterne? Hvad står der i dem, og hvordan kan de bruges? 
Deltagerne bliver præsenteret for et par eksempler. Medbring egen bærbar pc, som kan 
bruges til trådløst netværk. 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller 
er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne. 
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  
 
Foredrag torsdag 15. november kl. 19.30. Leo Vinther Pedersen, vagtmester, 
Rigsarkivet, Åbenrå: Ejendomshistorie og slægtsforskning i Sønderjylland: (FU) 
I foredraget vil man blive introduceret i brugen af de Sønderjyske arkivalier i den Hertugelige, 
Preussiske, og Danske periode, specielt ejendomshistorie vil blive gennemgået.  
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 
betaler 40 kr. 
 

NB! Selv om læsesalen på Rigsarkivet i Viborg er lukket i uge 49, vil der stadig være 
brugerhjælp torsdag den 6. december kl. 10 - 12: Faderskabssager, alimentation, 
adoption  med Erik Møller. 
Kl. 12 - 14: Almindelig brugerhjælp.  
Læsesalen skal bygges om og er derfor lukket i uge 49. 
 
Denne nyhedsmail er udsendt til vore medlemmer, men kan også læses på hjemmesiden 
www.viborgslaegt.dk  
Hvis du hører om nogen, der ikke modtager nyhedsmail, vil jeg meget gerne have et tip om 
det. 
 
 
Venlig hilsen 
- på bestyrelsens vegne 
 
Karen Straarup 
 


