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 8. januar 

Kl. 10 – 12.30 

 

Hvad er der af spændende ting i kalenderen her i foråret? – bl.a. en snak om den 

22. jan. 

Lidt snak om generalforsamlingen den 15. ds. 

Indlæg: Arne Arnsted. 

Nye ting på DIS-Danmark (Claus). 

Vi læser noget Gotisk. 

 

15. januar 

Kl. 19 – 21.30 
Generalforsamling  

22. januar 

Kl. 10 – 12.30 

 

Tag en gammel ting med og fortæl dens historie. 
Ulla, Jette og Inger W. tager en ting med og fortæller om den. 

Indlæg: Otto ” Lidt om tønder, skæpper, tønderland m.v.”  

Vi læser lidt gotisk. 

 

29. januar 

Kl. 19 – 21.30 

”Min franske forbindelse” Slægtsfilm i stedet for bog. Lise Kragh. 
Lises film drejer sig om hendes aner, der er huguenotter, og om den 

religionsforfølgelse de kom ud for. Hun og hendes mand rejste ud for at finde ud 

af hvor de kom fra, og det blev til en film, og hun fortæller også om dem. 

Desuden fortæller hendes mand lidt om, hvordan man laver sådan en film. 

  

 5. februar 

Kl. 10 – 12.30 

Ejnar fortæller om nyere lægdsruller. 

Indlæg: Hans. 

Vi læser lidt gotisk. 

 

12. februar 

Kl. 19 – 21.30 

”Skolelovene af 1814 og skoleprotokoller som kilde til slægts- og lokalhistorie” v. Erik 

Nørr. 

 

Det er mere hundrede år siden, Joakim Larsen udgav sin skolehistorie i tre bind. Den er på 

en række områder ikke længere up to date, og den mangler af gode grunde de sidste 100 

års skolehistorie. I anledning af 200-året for de vigtige skoleanordninger af 1814 

udkommer der i 2013-2015  en ny stor dansk skolehistorie i fem bind finansieret af 

Carlsbergfondet. Erik Nørr fortæller om den nye skolehistorie og om gennemførelsen af 

skoleanordningerne af 1814 i praksis. Der skulle gå mange år, før de nye ordninger var 

gennemført overalt i landet. Foredraget vil også fortælle om de protokoller og 

indberetninger, som de nye skolelove krævede ført, og som kan anvendes som kilder af 

slægtsforskere og lokalhistorikere 150-200 år senere. 

  

  



19. februar 

 
Vinterferie. 

 

26. februar 

Kl. 19 – 21.30 

 

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. 
 

 5. marts 

Kl. 10 – 12.30 

 

Er vi ved at have lært noget om lægdsrullernes omskrivningsruller?  En snak om 

dem. 

Lidt genopfriskning af de gamle ruller. 

Indlæg: Flemming. 

Lidt gotisk læsning. 

 

12. marts 

Kl. 19 – 21.30 

 

"Kartoffeltyskerne - hvem var de, hvorfor kom de, og hvor kom de til og hvordan 

var deres liv”  v.  Aksel Kramer.  

Eksterne gæster bedes tilmelde sig på forhånd, da der er begrænset plads. 

Tilmelding via hjemmesiden eller til Birgit Larsen på tlf. 46565396.  

19. marts 

Kl. 10 – 12.30 
Vi besøger den gamle købmandsgård Lützhøft i Roskilde. Vi får en rundvisning 

og ser tømrerhandler Dahls håndværkermuseum i gården m.v.. 

26. marts 

Kl. 19 – 21.30 

Peter Korsgaard fra Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) vil 

holde foredrag om arkivalierne i institutionen, med særlig vægt på dem, som 

slægtsforskere har mest gavn af. Da mange af kortene ligger på nettet, vil der blive 

fortalt om mulighederne for at finde og bruge disse kort. 

 

 2. april 

Kl. 10 – 12.30 

 

Skærtorsdag. 

 9. april 

Kl. 19 – 21.30 

 

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. 

Otto og Ejner vil fortælle lidt fra krigen. 

 
  



16. april 

Kl. 10 – 12.30 

 

Hvordan finder og bestiller jeg de ting jeg skal bruge i f.eks. Viborg. 

Bestil evt. også fra andre arkiver. 

Indlæg: Maj-Britt. 

Vi læser gotisk. 

 

23. april 

Kl. 19 – 21.30 

 

Afslutning  , Vi starter med at se en film, og derefter drikker vi kaffe med kage. 

30. april 

Kl. 10 – 12.30 

 

Afslutning på sæsonen  - med smørrebrød m.v. 

 

 

Start efter sommerferien den 3. september. Kl. 10. 

Der bliver i foråret udsendt en mail om turen til arkivet i Viborg den. 5. - 7. maj. 


