Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
Kalender efteråret 2019 (revideret 25.05.2019)
Frivillighedsdage: 31. aug. i Taastrup, kl 10 – 16 samt 7. sept. i Hedehusene kl. 10 – 14.
5. september
Kl. 10 – 12.30

12. september Kl.
19 – 21.30

Første møde i efteråret 2019.
Hvordan gik deltagelsen i frivillighedsdagen Taastrup?
Gennemgang af kalenderen for efteråret.
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
En snak om udflugten den 19. Hvem vil med og hvem vil spise frokost.
En snak om der er nogen der gerne vil have hjælp til sit indlæg.
Indlæg: Erik Johnsen: Min farfar fra Sverige.
Lidt gotisk
Fortæl om det, hvis du har et problem, det er svært at komme videre med.
Måske er der en, der har et godt råd, og ellers tænker vi over det til næste
mødeaften.
Vi tager de Trap bøger, vi har fået, frem og ser på alt det, de kan bruges til.
Tag dine gotiske oversættelsesproblemer med.

19. september
Kl. 10 – 12.30

Udflugt til Københavns Rådhus hvor vi får en rundvisning.
Bl.a. arkitektens tanker med huset. Modelkamrene, Hedebosyning m.v.
Vi skal være der kl. 10.00 og det varer en time, så derefter går vi over i Vartov og
får en rundvisning fra kl 11.15. Egenbetaling 50 kr.
Vi prøver at finde et hyggeligt sted i byen, hvor de der har lyst kan spise frokost,
men det kan vi snakke om den første gang vi ses.

26. september
Kl. 19 – 21.30

Har nogen løst problemet/erne fra den 12. september.
Bjarne: Film om tog.
Hvis du ellers 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 eller andet med.

3. oktober
Kl. 10 – 12.30

Vi skal se på vores arkiv. Bl.a. Evald Tang Christensen og blade fra 2. verdenskrig
m.v.
Indæg: Birgit J fortæller om sin moster.
Gotisk Læsning.

10. oktober
Kl. 19 – 21.30

Peter Korsgård:
Husmænd og husmandsbrug gennem tiderne.
I foredraget vil jeg se på husmændenes vilkår fra ca. 1600 til 1970.
Hvor mange var der, hvor boede de, hvordan boede de? Hvordan var deres
mobilitet? Hvordan var deres retslige stilling? Nogle væsentlige
kildegrupper vil blive omtalt.

17. oktober
Kl. 10 – 12.30

Ferie.

24. oktober
Kl. 19 – 21.30

Indlæg: Ejner.
Er der noget fra Peter Korsgårds foredrag, som vi skal repetere?
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.

31. oktober
kl. 10 – 12.30

Lars Spatzek: Historien om Taastrup Nykro – der blev til Medborgerhus.
Da den første Taastrup Nykro brændte i 1902 gik man i gang med at bygge en kro,
der havde alle de moderne faciliteter. Vi skal høre om perioderne som Taastrup
Nykro, Lipperts hotel og folkebevægelsen, der gjorde at byen fik et Medborgerhus.
Vi skal endelig også have en beskrivelse fra tilbage i tiden 1847 til 1902 og den
gamle kro. Foredraget bliver krydret med fotos og enkelte medbragte arkivalier.
Derudover vil arkivleder Lars Spatzek også fortælle historien om Taastruplund, der
var byens store forsamlingshus.
Gotisk læsning?

7. november
Kl. 19 – 21.30

Lis Sølvmose: Fattiggårdsliv i 1930'erne.
Mine bedsteforældre var bestyrerpar på fattiggården i Brokøb, og her voksede deres
4 børn op. Siden jeg var barn, har jeg med interesse lyttet til deres fortællinger om
tiden på fattiggården. Da jeg for mange år siden, skulle skrive speciale i historie,
valgte jeg at skrive om fattiggårde på landet og specielt om Brokøb Fattiggård. Mit
foredrag bygger til dels på arbejdet fra dengang, men også på interview og andre
kilder om livet på gården både for beboerne og for de ansatte.
Brokøb Fattiggård blev en del af min slægts historie på godt og ondt.

14. november Kl.
10 – 12.30

Indlæg: Else.
Indlæg: Kirsten.
Gotisk Læsning.

21. november
Kl. 19 – 21.30

Er der nogle registre eller protokoller fra foredraget om fattiggårde, som vi skal se
på?
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.

28. november
Kl. 10 – 12.30

Indlæg: Lars Kaae.
Dupont: YouTube – lægdsruller eller lign.
Gotisk Læsning.

5. december
Kl. 19 – 21.30

Indlæg: Hans.
Juleafslutning med kage og kaffe?

12. december
Kl. 10 – 12.30

Indlæg: Bjarne.
Har du en hyggelig juletradition at fortælle om eller noget gammelt julepynt at vise
frem.
Juleafslutning med smørrebrød?

