Kalender forår 2016
7. januar
Kl. 10 – 12.30

14. januar
Kl. 10 – 12.30
21. januar
Kl. 19 – 21.30
28. januar
Kl. 10 – 12.30
4. februar
Kl. 19 – 21.30

Bemærk: formiddag
Hvad er der af spændende ting i kalenderen her i foråret?
Lidt snak om generalforsamlingen den 21. ds.
Er det en ide med et landkort m. pinde anbragt hvor du forsker? Kan det lade sig gøre? Er der
interesse for det, eller noget lignende?
Indlæg: Jette
Vi ser på de store gotiske bogstaver
Leif O. fortæller om slægten på Færøerne
Indlæg: Birgit
Vi læser lidt gotisk
Generalforsamling
Arne Ole: fortsat fortælling, som man kan lære meget af.
Indlæg Bjarne: ”PC-netværk”
Vi læser lidt gotisk
Inderst inde – krop og undertøj fra 1700 og til i dag
v. Naomi Pinholt, museumsinspektør ved Frederikssund Museum, ROMU
Korset, roll-on, combinations, bh, Spirella-korset og shapewear. Mennesker har til alle tider
forsøgt at hugge en hæl og klippe en tå i forsøget på at få kroppen til at passe til skiftende
tiders modeidealer. Fælles for skiftende tiders mode er, at den moderigtige krop er en kulturel
konstruktion. Den har aldrig eksisteret i virkeligheden! Ikke desto mindre er den virkelig på
den måde, den taget plads i vores sind og påvirker, hvordan vi tænker om vore egen og andres
kroppe.

11. februar
Kl. 10 – 12.30
18. februar
Kl. 19 -21.30

25. februar

I foredraget knapper museumsinspektør Naomi Pinholt helt op til historien og fortæller om,
hvad vi har haft på inderst inde. Hun fortæller om skiftende tiders mode- og kropsidealer, og
hvilke æstetiske og samfundsmæssige forestillinger vores kroppe har skullet afspejle til
forskellige tider. Naomi Pinholt fortæller desuden om bondedragtens skjorter og særke –
almindelige menneskers undertøj fra 1800-tallet. Der bliver også mulighed for at komme helt
tæt på udvalgte stykker historisk undertøj fra museets samling
Indlæg: Hans
Indlæg: Bjarne
Vi læser lidt gotisk
PC-hjælp: Spørg om USB-stik, klippeværktøj, køre computere sammen m.v.
Lidt Daisy
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
Vinterferie

3. marts
Kl. 19 – 21.30

10. marts
Kl. 10 – 12.30
17. marts
Kl 19 – 21.30
24. marts
31. marts
Kl. 19 -21.30
7. april
Kl. 10 – 12.30
UDFLUGT intet
formiddagsmøde.

14. april
Kl. 19 – 21.30
21. april
Kl. 10 – 12.30
28. april
19 – 21.30

Om bødlen, rakkerne, natmændene og kæltringerne - 300 års "glemt" Danmarkshistorie
Magister Mette Gundel er en garvet og underholdende foredragsholder, som ikke lægger
fingrene imellem, når hun fortæller om straffeloven i Danske Lov, og om bødlens-, rakkernes
og natmændenes arbejde, som blev betragtet som urent og uærligt, og som medførte total
isolation i det offentlige rum.
Hun fortæller også om en anden udstødt befolkningsgruppe: De omvandrende pæredanske
kæltringer, som i over 300 år vandrede hjemløse rundt på hedeområderne i Jylland med deres
kvinder, børn og gamle. De blev lagt for massivt had, de var forfulgte, isolerede og ydmygede
på krop og sjæl - slægt efter slægt - af det offentlige rum og de andre borgere. Kirken var det
eneste sted de blev tolereret, men godt nok kun på særlige vilkår. Der var og blev aldrig en
løsning på de endeløse konflikter, og de sidste ægte kæltringer "uddøde" så sent som i
begyndelsen 1930'erne.
Et meget barsk, men også spændende foredrag ledsaget af billeder (PowerPoint). Der bliver
desuden lejlighed til at se og røre ved forskellige genstande, som har været benyttet i
perioden, og at prøve kræfter med et gammelt håndværk.
Otto og Bjarne: gamle aviser på nettet
Indlæg: Carsten
Vi læser lidt gotisk
Formiddagsprogram:
Tag en gammel ting med og fortæl lidt om den
Indlæg: Ulla
Vi læser lidt gotisk
Skærtorsdag
Filmcentralen
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.
Udflugt: Jesuskirken i Valby.
Dem der har lyst mødes omkring ved 12.30 tiden på en cafe i Valby, og spiser frokost eller
drikker kaffe. Det aftaler vi, når tiden nærmer sig.
Kl. 15 får vi som aftalt en rundvisning i Jesuskirken (brygger Carl Jacobsens kirke). Der er
ikke ret langt fra cafeen.
Carl Jacobsen brugte en del af sin arv til at bygge kirken.
Indtil da havde der ikke været nogen kirke i den lille landsby Valby, og indbyggerne hørte til
Hvidovre kirke. Men efterhånden som landsbyen voksede, blandt andet på grund af arbejdere
og funktionærer ved bryggeriet, der slog sig ned i dets nærhed, voksede også behovet for en
kirke.
Dels for at give Valby en monumental kirke, men også for at sætte et minde over sig selv og
sin slægt byggede Carl Jacobsen Jesuskirken.
Leif O. fortæller om præsentationsprogrammer. PowerPoint og lidt om Libre.
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.
Sommer-afslutning - Lille indlæg: Otto
Smørrebrød
Aftenafslutning:
1864: billeder, medaljer, faldne v. Birgit
Kaffe og blødt brød?

Vi starter efterårssæsonen den 8. september.

