
Kalender - efterårssæsonen 2010

Lokale 12 (lille sal)- bemærk ændring 3 gange.

28. august

Frivillighedsdag Taastrup

Kl. 10.00 til 14.00. Arne Ole - Otto - Vagn

4. september

Frivillighedsdag Hedehusene

Kl. 9.30 til 14.00. Claus og Birgit

Torsdag

9. september
2010

10.00-12.30

Første møde i efteråret 2010
Sådan gik Frivillighedsdagene
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Gennemgang af kalenderen for den nye sæson
Orientering om forslag til vedtægtsændringer
En lille smule gotisk

16. september

19.00-21.30

Klubaktiviteter Lok 3
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. september

10.00-12.30

Udflugt til Rundetårn for at se udstillingen ”din historie”
Udstillingen åbner kl. 11, så vi går først ind i Trinitatis kirke og ser den,
og forhåbentlig får vi lov at se krypterne.
Vi mødes foran Rundetårn kl. 10.15.
Der går et S-tog fra Taastrup station kl. 9.44

30. september

19.00-21.30

Ekstraordinær generalforsamling vedr. foreningens vedtægter

Historisk filmaften Lok 3
Vi skal se filmen: ”Danmark bliver moderne”. 1896 - 1918

7. oktober

10.00-12.30

Tema: Bjarne fortæller om programmet ”Forum”.
Hvordan kan vi hjælpe hinanden ad denne vej. ?
Indlæg ved medlem



Læsning af gotisk skrift.

14. oktober

19.00-
21.30

Foredrag ved Erik Kann :
Hvor boede folk, og noget om at placere indbyggerne på
korrekt matrikelnummer.
Skøde- og panteprotokoller omtales også.

21. oktober

10.00-
12.30

AFLYST! - Lukket pga. efterårsferie
Tema Nyttige søgemuligheder på nettet v. Birgit Larsen
Indlæg
Læsning af gotisk skrift

28. oktober

19.00-
21.30

Klubaktiviteter
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.

4. november

10.00-12.30

Tema: Nyttige søgemuligheder på nettet v. Birgit Larsen

Læsning af gotisk skrift

11. november

19.00-21.30

Klubaktivitet
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.

18. november

10.00-12.30

Tema : Brandassurance v/ Ole Søndergaard
Indlæg: Birgitte Morild
Læsning af gotisk skrift



25. november

19.00-21.30

Jens Henrik Koudal - Dansk Folkemindesamling
Stadsmusikanter og landsbyspillemænd i ældre tid (1600 – 1850)
Med særligt henblik på Hedeboegnen, på landet og nærliggende
købstæder.

2. december

10.00-12.30

Hvis du har gamle juleting, måske fra din barndom og har lyst at tage det
med, så kan vi jo lave en lille udstilling. - Nogle medlemmer fortæller om
”Min barndoms jul”.  -  Arne Ole læser en lidt speciel julehistorie. - Vi
spiser lidt smørrebrød. - Bestillingssedlen kommer pr. mail   -   Send en
mail retur til Birgit med din bestilling – senest den 25. nov. - Julegotisk

6. januar 2011

19.00-21.30

Bemærk: 2. halvdel af sæsonen starter med en aften

9. December
19.00-21.30

Juleafslutning og julehygge.
Måske kan vi nå at se på et enkelt ord eller to, men ellers skal vi have
æbleskiver, gløgg og lidt julerier.
Vi får nok lov at være i den lille sal.


