Kalender - Forårssæsonen 2012
5. januar
kl. 19 –21.30

Første møde i foråret 2012.
Klubaften:
Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i aften,
så du evt. kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte
det med andre i en mindre gruppe.
12. januar
Hvad er der af spændende ting i kalenderen her i foråret?
kl. 10.- 12.30 Lidt snak om generalforsamlingen den 19. januar.
Indlæg: Jan fortæller lidt om kartoffeltyskerne.
Lidt gotisk læsning.
19. januar
Generalforsamling.
kl. 19 –21.30 Indkaldelse kommer inden jul 2011.
26. januar
Otto Jakobsen: fortæller om………
kl. 10-12.30 Indlæg: Jette
Læsning af gotiske skrifter.
2. februar
Foredrag ved Jette Drachmann Søllinge, mag. art. og presseforsker:
kl. 19 – 21.30 "Dagblade og ugeblade som kilder til slægtsforskning". Hvilke
avistyper og enkelte aviser - dagblade eller ugeaviser - er brugbare, og
til hvad? Hvordan finder man de rigtige aviser? Hvordan benytter og
vurderer man de forskellige typer: Nyheder, meddelelser og annoncer
- og hvilken grad af pålidelighed har de? Hvordan kontrollerer man
bedst de forskellige typer oplysninger.
9. februar
Opfølgning på foredraget om aviser samt evt. hjemmesider.
kl. 10-12.30 Indlæg: Ole og Jette gennemgår vores arkivmaterialer.
Læsning af gotiske skrifter.
16. februar
Klubaften: Individuel hjælp med kb-AO-dda o.s.v.?
kl. 19-21.30 Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i aften,
så du evt. kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte
det med andre i en mindre gruppe.
23. februar
Birgit Larsen: hvordan skulle børn og unge opføre sig i tidligere tider.
kl. 10-12.30 Indlæg : Flemming
Læsning af gotiske skrifter.
1. marts
Klubaften:
kl. 19-21.30 Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i aften,
så du evt. kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte
det med andre i en mindre gruppe.
8. marts
Besøg på Kroppedal Museum. Museumsinspektør Mette Tapdrup
kl. 11-12.30 ? Mortensen vil fortælle om museets arbejde i nyere tid og vise rundt i
to udstillinger - To gårde på Vestegnen, Kroppedal og Damgården,
samt Det gode liv, - der fortæller historien om Vestegnen fra
landboreformernes tid til i dag.
Vi får en kop kaffe og tager selv brød med.
Bemærk: Vi skal være på Kroppedal kl. 11. og vi kan aftale kørsel fra
Medborgerhuset.
(p.s.: har hørt, at man skal have den lune trøje på).

15. marts
kl. 19-21.30

22. marts
kl. 10-12.30
29. marts
kl. 19-21.30

5. april
kl. 10-12.30
12. april
kl. 19-21.30

19. april
kl. 10-12.30
26. april
kl. 19-21.30

Ulrich Alster Klug, forfatter: ”Kriminelle aner”.
Hvordan får man færden af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter
en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens
lovgrundlag giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, fra
løsgængeren til den ærlige slave.
Vi kigger på nogle hjemmesider. Bl.a. Starbas og Over Øresund.
Indlæg: Lisbeth
Læsning af gotiske skrifter.
Fr.berg kommunes gamle film om Diakonisser. Bl.a. billeder fra en
stuegang (sort/hvid film uden tale).
Bestille smørrebrød til den 19.
Har du forslag til efterårs – kalenderen ?
Skærtorsdag.
Klubaften:
Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i aften,
så du evt. kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte
det med andre i en mindre gruppe.
Sæsonens sidste formiddagsmøde.
Ole causerer om frokoster før og nu.
Hygge og lidt smørrebrød.
Allersidste chance for at få hjælp inden den lange sommerferie.
Hygge og kage til kaffen (hjemmebag?)

