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3. januar
Kl. 19 – 21.30

Klubaften.
Bjarne fortæller og viser en ny version af Forum.
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.

10. januar
Kl. 10-12.30

Bjarne fortæller og viser en ny version af Forum (så vi alle hører om
det).

Indlæg v. Benny.
Lidt snak om generalforsamlingen den 17. ds.

17. januar
Kl. 19 – 21.30

24. januar
Kl. 10-12.30

Måske når vi lidt gotisk.
Generalforsamling.

Vi skal høre lidt om nogle slægtsprogrammer. Jette, Flemming,
Arne Ole og Bjarne fortæller lidt. –
Flg. programmer omtales: “Brothers Keeper, Family Tree Maker, Win Family
og Legacy”.

31. januar
Kl. 19-21.30

Vi læser lidt gotisk.
Vi får besøg af Erik Kann, der vil fortælle om alle de almindelige
mennesker som vi er i slægt med. OBS =>”AFLYST”
Jamen - jeg har da kun ganske almindelige mennesker i min
slægt!
Desværre er der mange slægtsforskere der tror, at det ikke er
muligt at finde oplysninger i arkiverne om eksempelvis ganske
almindelige fæstebønder. Det forholder sig på ingen måde sådan,
og aftenens foredrag vil byde på en gennemgang af nogle af de
kilder, hvor man med garanti altid vil kunne finde oplysninger om
forfædrene.

7. februar
Kl. 10-12.30

Hvordan sætter jeg billeder ind i min ”slægtsbog” v. Bjarne og
Otto.
Indlæg v. Otto - der fortæller , hvordan man finder matrikelkort og
skriver dem ud.

14. februar
Kl. 19-21.30

21. februar
Kl 10,00

Gotisk ?
Klubaften.
Hvis nogen har problemer med at sætte billeder ind, vil Bjarne
gerne hjælpe.
Og derefter:
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.
Besøg på Arbejdermuseets arkiv, Hørsvinget 5, Taastrup.
Vi mødes udenfor arkivet kl. 9.55.
(Medborgerhuset er lukket – vinterferie).

28. februar
Kl. 19-21.30

På opfordring prøver vi et formiddagsmøde om aftenen.
Bjarne fortæller lidt om at lave en hjemmeside, og vi tager en snak
om det er noget vi skal følge op på.
Indlæg v. Malene.
______________ Lidt gotisk.
7. marts
Wilfred fortæller om lægdsruller.
Kl. 10-12.30
Indlæg v. Flemming: ” Kolera-epidemien i København 1853”.
Læsning af gotisk.
14. marts
Kl. 19-21.30

Hvad kan jeg finde i Københavns Stadsarkiv – foredrag ved Lars
Peter Jørgensen, arkivar på Københavns Stadsarkiv.

21. marts
Kl. 10-12.30

Ole Søndergård fortæller om “1864”.
Indlæg v. Inger.
Læsning af gotisk.

28. marts

Skærtorsdag.

4. april
Kl. 15-17
Bemærk tiden

Besøg på Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3 (ved
siden af Den sorte Diamant).
Vi får rundvisning og orientering.
I marts laver vi en tilmelding, så vi kan give besked om antal deltagere.
Der går et S-tog fra Taastrup kl. 14.03 og så kan vi skifte til bus ved Hovedbanen.
Det er bus 9A (66 har fået ny rute), og den holder ved Tivoli.

11. april
Kl. 19-21.30

18. april
Kl. 10-12.30

Vi får besøg af Erik Kann, der vil fortælle om alle de almindelige
mennesker som vi er i slægt med.
Jamen - jeg har da kun ganske almindelige mennesker i min
slægt!
Desværre er der mange slægtsforskere der tror, at det ikke er
muligt at finde oplysninger i arkiverne om eksempelvis ganske
almindelige fæstebønder. Det forholder sig på ingen måde sådan,
og aftenens foredrag vil byde på en gennemgang af nogle af de
kilder, hvor man med garanti altid vil kunne finde oplysninger om
forfædrene.
Sæsonens sidste formiddagsmøde.
Vi slutter af med lidt smørrebrød og afslutningshygge.

25. april
Kl. 19-21.30

Store bededags kvæld – afslutning og hveder?
Sidste frist for at få lidt hjælp inden ferien.
Sidste afstemningsdag i logo-konkurrencen.
Tur til Viborg først i maj?? Kan det lade sig gøre i år?
Endeligt program kommer senere.

