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9. januar 

Kl. 10 – 12.30 

 

Den nye kalender. 

Erik Johnson fortæller om at finde gamle kort. 

Vi læser gotisk. 

 

16. januar 

Kl. 19 – 21.30 

Film:  

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. 

 

23. januar 

Kl. 10 – 12.30 

Lidt om generalforsamlingen. 

Indlæg v. Carsten. 

Vi læser gotisk. 

 

30. januar 

Kl. 19 – 21.30 

Generalforsamling. 

6. februar 

Kl. 10 – 12.30 

Indlæg Birgit J: ”Mediastream – gl. aviser”. 

Vi læser gotisk. 

13. februar 

Kl. 19 – 21.30 

Michael  Dupont: 

”Alle tiders værste plage – Pestens lange linjer”. 

Pest eller kolera? I forhold til de små moderne epidemier, vi jævnligt er 

udsat for, var Pesten en virkelig mandedræber, bl.a. mener forskningen, at 

den i midten af 1300-tallet slog op mod 40 % ihjel i de ramte områder. Til 

sammenligning slog koleraen kun lidt over 3 % ihjel i København under 

landets værste koleraepidemi i 1853. Fra ca. 1350 til 1711 hærgede Pesten 

med jævne mellemrum i Danmark. I denne periode vendte den tilbage ca. 

en gang hvert 10 år - og derfor har den en klar relevans for alle 

slægtsforskere, der ønsker at forstå den dagligdag, som forfædrene levede 

i. Vi skal se på Pestens dødelighed, hvor ofte den ramte, hvordan den 

spredte sig, og vi dykker ned i nogle spændende pest-år og ser på gode 

eksempler. Desuden kommer vi ind på, hvor nemt man undersøger, om 

ens forfædre har boet i pestramte områder. 

 
 

20. februar Vinterferie. 

 

 27. februar 

kl. 19 – 21.30 

Indlæg: Peter.  

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. 

 

5.  marts 

Kl. 10 – 12.30 

Indlæg: Bonnie og Flemming.  

Vi læser gotisk. 

 



 

12. marts 

Kl. 19 – 21.30 
*AFLYST* Otto: ”En uhyggelig hændelse”. 

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. 

 

19. marts 

Kl. 10 – 12.30 
*AFLYST* Indlæg:  Eva. 

Indlæg:  Leif Ostermann: ”Navnesammenfald og noget om Den Danske 

Brigade i Tyskland efter 2. verdenskrig”. 

Vi læser gotisk.  

26. marts 

Kl. 19 – 21.30 
*AFLYST* Torben Albret Kristensen:  
”Separation, skilsmisse og alimentation (børnebidrag)”. 
Selv om skilsmisser i vore dage er langt mere almindelige, end de var 
tidligere, så forekom de dog oftere, end man skulle tro. Men hvem 
behandlede ægteskabssagerne, og hvad har det medført af arkivalier, 
som vi kan bruge? 
Desuden vil jeg komme ind på et tredje aspekt af de familieretlige sager, 
nemlig alimentationssagerne,  som de fleste nok kommer ud for at skulle 
lede efter. Jeg vil her besvare spørgsmålene: Hvornår er der en 
alimentationssag? – og hvor finder vi den? 
 

2.  april 

Kl. 10 – 12.30 
*AFLYST* Udflugt  til Reerslev kirke. Gennemføres til efteråret. 

Derefter ser vi Tingstedet og det gl. mejeri (ude). 

 9. april 

Kl. 19 – 21.30 

Skærtorsdag. 

Bemærk: Sidste 3 arrangementer afhænger af corona situationen. 

16. april 

Kl. 10 – 12.30 

 

Indlæg v.Jette: ”Køgevej”. 

Vi læser gotisk. 

23. april 

Kl. 19 – 21.30 

Indlæg – film? 

Aftenafslutning m kage? 

 

30. april 

kl. 10 – 12.30 

 

Afslutning. 

Smørrebrød. 

*AFLYST* Historiske dage 21. + 22. marts. 

Skal vi til Viborg , og hvornår. Det bliver taget op senere   

 

 

 


