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4. januar
Kl. 19 – 21.30

Lægdsrulle-aften.
Få hjælp, og tag dit konkrete eksempel med.
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften,
så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.

11. januar
Kl. 10 – 12.30

Lidt om generalforsamlingen.
Indlæg ved Carsten: Vestbirk højskole.
Indlæg v. Otto: "Mine år i Høed".
Vi læser gotisk.

18. januar
Kl. 19 – 21.30
25. januar
Kl. 10 – 12.30

Generalforsamling

1. februar
Kl. 19 – 21.30

Indlæg v. Bjarne: Ejendomshistorie .
Vi viser et eksempel på, hvordan man finder frem til en
ejendomshandel.
Vi læser gotisk.
Film: Bacon, brød og bajere – uddrag.
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften,
så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.

8. februar
Kl. 10 – 12.30
15. februar
Kl. 19 – 21.30

Indlæg v. Grethe: Min svenske tipoldemors danske liv.
Vi læser gotisk.
Husker du din skoletid?

22. februar
1. marts
kl. 19 – 21.30

Vinterferie
Sider vi har hørt om i foredrag. Hvordan er det lige man gør.

Skoletiden er en del af vores fælles historie og kulturarv. I arkiverne
findes de officielle protokoller. Men hvordan var det at gå i skole?
Københavns Stadsarkiv indsamlede i 1969 og 1995 over 3.000
erindringer, og nye erindringer er kommet til i forbindelse en konkurrence
i 2014, ”Husker du din skoletid?”. De gamle og nye erindringer viser,
hvordan skolen har forandret sig – f.eks. forholdet mellem elev og lærer.
Cand. mag. Peter Schøning finder tidstypiske træk i klassefotos og
fortæller om skoleerindringerne. Måske har du også lyst til at skrive din
historie?
Aftenen sluttes af en med en quiz om København – før og nu.

Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften,
så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det

8. marts
Kl. 10 – 12.30

Indlæg v. Birgitte Morild: Om min oldefar
Jens Christian Nielsen (Hjermitslev).
Nye hjemmesider.
Gotisk.

15. marts
Kl. 19 – 21.30

Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften,
så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.

22. marts
Kl. 10 – 12.30

Indlæg v. Jette: Hoverisager fra Katholm Gods.
Vi læser gotisk.

29. marts

Skærtorsdag

5. april
Kl. 10.30 – ?

Besøg på Carlsberg:
Old Brewhouse Arrangement: udstillingen & guidet tur
Vi skal være der kl. 10.30, så vi mødes ved Entrance & Ticket
Centre - Gamle Carlsberg Vej 11, Kbh V et kvarter før.
Man skal betale for at parkere på Carlsberg, men der er jo en ny S-togs
station tæt på.
Vi kan jo snakke om at spise frokost der, eller i nærheden.
Carlsberg er lidt dyr: 90 kr. i entre + rundvisning, så vi betaler selv 50 kr..
Betales til Otto den 22. marts. (evt. torsdagen før)
Der er 30 pladser, men så mange plejer vi ikke være på ture, så det går nok.

12. april
Kl. 19 – 21.30

Ægtemand i overskud v. Leif Sepstrup.
Ung kvinde myrdet? Var det en kriminel handling?
I 1867 blev der begået et mord i Harte vest for Kolding. En gennemgang af de
mange hundrede sider retsdokumenter, har banet vejen for en rigtig
kriminalhistorie. Den er krydret med mange spændende detaljer..
Under foredraget vil der blive fortalt om de mange unikke dokumenter fra sagen,
som er dukket op fra gemmerne, bl.a. kærestebreve og trolddomsbøger. Der vil
blive givet anvisning på at bruge de forskellige kilder i kriminalsager.

19. april
Kl. 10 – 12.30

Indlæg v. Ejner.
Vi læser gotisk.

26. april
Kl. 19 – 21.30

Film: Livet under besættelsen.
Hveder.

3. maj
Kl. 1o – 12.30

Afslutning.
Hans fortæller lidt fra besættelsen.
Smørrebrød.

Historiske dage 10. + 11. marts.
Rigsarkivet Viborg er fra 22. til 24. maj. - Kontakt Otto hvis du vil med.

