
 

Kalender – forår 2014 
 

9. jan. 
kl. 10-12.30                           

Hvad er der af spændende ting i kalenderen her i foråret? 
Indlæg: Birgitte  (et indlæg som Birgitte ikke havde mulighed for 
at holde i oktober). 
Lidt snak om generalforsamlingen den 16. ds. 
Indlæg ved Grete. 
Vi læser lidt gotisk. 
 

16. jan. 
kl. 19-21.30 
 

 
Generalforsamling. 

23. jan. 
kl. 10-12.30 
 

Arne Ole: ”Tingbøger”. 
Indlæg ved Hans. 
Vi læser lidt gotisk. 
 

30. jan. 
kl. 19-21.30 
 

Klubaften. 
Film: Et evt. to afsnit af ” Fra Fæstebønder til Verdensmænd”. 
(Opgøret med det mørke Jylland m.v.). 
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. 
 

6. febr. 
kl. 10-12.30 
 

Facebook og slægtsforskning: har du nogen erfaringer? 
Indlæg ved Robert. 
Vi læser lidt gotisk. 
 

13. febr. 
kl. 19-21.30 
 

Foredrag ved Frank Bøgh, der fortæller om Dagmar Overby, der 
myrdede mindst 8 små børn i perioden fra 1915 – 1920. 
Det er en fortælling om en tragisk drabssag, men også et 
tidsbillede af Danmark fra 1889 til tyverne. 
 
Link for mere information her. 

20. febr. 
kl. 9.30-12.30 
 
 

Vinterferie . - Vi besøger Høje-Taastrup kirke, og får en 
rundvisning i kirken, og slutter af med en kop kaffe i sognegården. 
En god uge før ,vil kirken gerne vide, hvor mange vi kommer.    
Bemærk tiden, der foreløbig er sat til 9.30. 
 



27. febr. 
kl. 19-21.30 
 

Formiddagsaften. 
Æskefabrikken ”ELVO” v. Bjarne. 
Indlæg ved Aksel. 
Vi læser lidt gotisk -  d.v.s. Arne Ole har noget om Taastrup Valby 
Mølle. 
 

6. marts 
kl. 10-12.30 
 

Flemming viser, hvordan man bruger www.historiskatlas.dk 
Indlæg Lisbeth. 
Vi læser lidt gotisk. 
 

13. marts 
kl. 19-21.30 
 

Klubaften. 
Film: afsnit af  ”Fra Fæstebønder til Verdensmænd”. 
: 
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. 
 

20. marts 
kl. 10-12.30 
 

Otto fortæller lidt om hvad man må og ikke må bruge i sine 
skriverier. 
Indlæg ved Ulla. 
Gotisk. 
 

27. marts 
kl. 19-21.30 
 

Pernille Sonne: ”Arkivalieronline – mere end kirkebøger og 
folketællinger”.  
Gennemgang af flere af de nye kildegrupper - fortrinsvis: 
Skifter uden for Kbh., borgerlige vielser og familieretslige sager i 
Kbh. - Kilder som kræver særlig viden at benytte og langtfra er 
selvforklarende. 
 

3. april 
kl. 10-12.30 
 

Vi skal besøge Kastellet. Vi får en rundvisning, men da den er lidt 
dyr, bliver der opkrævet et gebyr på 25 kr. (betales til Arne Ole). 
Vi skal være der kl.10.15, og det kan passe med et tog fra Taastrup 
kl. 09:13 eller 09:03, hvis du vil have lidt bedre tid.  
Vi mødes ved flagstangen på pladsen.  
Husk gode sko, da meget af omvisningen foregår i det fri .   
Der er mulighed for bagefter på egen hånd at besøge forsvarets 
bibliotek. 

 



10. april 
kl. 19-21.30 
 

Afslutning på forårssæsonen. 
Det er lidt tidligt, men Medborgerhuset er jo lukket både 
skærtorsdag og 1. maj. 
Klubaften. 
Sidste frist for at få hjælp til problemer. 
Vi hygger os med kaffe og kage (og hvis nogen har lyst at bage, 
siger I bare til).  
 

17. april 
kl. 10-12.30 
 

 
Skærtorsdag 

24. april 
kl. 10-12.30 
 

Sæsonens sidste formiddagsmøde. 
Vi slutter af med lidt smørrebrød  og afslutningshygge. 
Bemærk: Det er en ulig uge. For at slutte af med et 
formiddagsmøde, har vi fået lov at have lokalet om formiddagen i 
dag. 
 

 
 
 

 
Vi forsøger at lave en dagstur til Odense i uge 19. 
Herom senere. 
 
 

 


