
Kalender efterår 2020 

 Frivillighedsdage: 29. august i Taastrup, og 5. september i Hedehusene. (revideret 18.10.2020) 

 3. sept. 

Kl. 10 –12.30 

Snak om frivillighedsdagen i Taastrup og Hedehusene. 

Gennemgang af kalenderen for efteråret.  

Hvad er der sket i løbet af sommeren? 

En snak om udflugten den 17. Hvem vil med, og hvem vil spise frokost. 

En snak om der er nogen, der ønsker hjælp til sit indlæg. 

Indlæg v. Otto: En uhyggelig hændelse. 

Evt. lidt gotisk 

 

10. sept. 

Kl 19 – 21.30 

Indlæg v. Erik Johnson 

Fortæl om det, hvis du har et problem, der er svært at komme videre med. 

Måske er der en, der har et godt råd, og ellers tænker vi over det til næste 

mødeaften. 

 

17. sept. 

Kl.11 –12.30 

Udflugt til Reerslev kirke, hvor vi får rundvisning.  

Hvis vejret er til det, kan vi også se det gamle mejeri og tingstedet. 

Derefter finde et hyggeligt sted i omegnen, hvor de der har lyst kan spise 

frokost, men det kan vi snakke om, den første gang vi ses. 

 

24. sept. 

Kl. 19 – 21.30 

Per Andersen fortæller om Slægtsforskernes Bibliotek. 

Slægtsforskernes Bibliotek stiller sin omfattende samling til rådighed for 

alle slægtsforskere og historisk interesserede. Samlingen består af fysiske 

bøger, men også af mere end 7.000 titler online, som man kan søge i efter 

personer, navne, steder, emner m.v. 

Foredraget gennemgår baggrunden for biblioteket, hvad man kan finde i 

samlingen, og hvordan man søger i den.  Der er en demo, hvor dette illu-

streres i praksis.  

 1. okt. 

Kl. 10 – 12.30 

Indæg: Jette fortæller om Køgevej. 

Vi læser gotisk. 

 

 

8. okt. 

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 oversættelses-

problemer med. Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan 

vises på væggen via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.   

15. okt. 

Kl. 10 – 12.30 

Ferie.  

 

 

22. okt. 

Kl. 19 – 21.30 

Indlæg v. Aksel Koplev: 

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 oversættelses-

problemer med. Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan 

vises på væggen via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det. 



 

29. okt. 

kl. 10 – 12.30 

Indlæg v. Leif Ostermann:  

1) Navnesammenfald Leif og Bent Ostermann.  

2) Min onkels soldatertid med vægt på Den Danske Brigade i Tyskland 

efter 2. verdenskrig. 

Gotisk læsning. 

 

5. nov. 

Kl. 19 – 21.30 

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 be-

handlede 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 alimenta-

tionssag? – og hvor finder vi den? 

 

12. nov. 

Kl 10 – 12.30 

Indlæg v. Eva A: "Pigen fra Finland". 

Indlæg: Hvem byder ind? - En god historie, en udflugt … ?  

Gotisk Læsning. 

 

19. nov. 

Kl. 19 – 21.30 

Er der noget fra Torben A K’s foredrag, som vi skal repetere? 

 

Er der nogle registre eller protokoller, 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. 

 

26. nov. 

Kl. 10 – 12.30 

Indlæg: Aksel Koplev: ”Apotekeren med de to familier”. 

Dupont: YouTube.  

Gotisk Læsning. 

 

 3. dec. 

Kl. 19 – 21.30 

Indlæg: : Hvem byder ind? - En god historie eller noget juleri?  

Juleafslutning med kage og kaffe.   

 

10. dec. 

Kl. 10 – 12.30 

 

Indlæg: 

Har du en hyggelig juletradition at fortælle om, eller noget gammelt jule-

pynt at vise frem. 

 

Juleafslutning med smørrebrød. 

 


