Kalender - Efterårssæsonen 2011
27. august

Frivillighedsdagen i Taastrup.

3. september

Frivillighedsdagen i Hedehusene.

8. september
kl. 10-12.30

Første møde i efteråret 2011.
Hvordan gik frivillighedsdagene.
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Benny fortæller om sine oplevelser.
Gennemgang af kalenderen for efteråret.
Et par gotiske bogstaver – så vi kan komme i gang.
Klubaften.
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.
En kort opfriskning af Daisy v. Birgit og Claus.
Claus har fundet nogle sjove breve fra 1848, som vi skal høre om.
Indlæg: Inger Wermuth Jensen
Læsning af gotiske skrifter.
Arkivar Jørgen Mikkelsen:
”Amtstuer og skatter”.

15. september
kl. 19 - 21.30

22. september
kl. 10 – 12.30

29. september
kl. 19-21.30

1. introduktion til udvalgte typer af skattemandtal fra 1600-talllet til i dag.
2. En bredere beskrivelse af indholdet i et amtstuearkiv.

6. oktober
kl. 10 – 12.30

Besøg på Arbejdermuseet, Rømersgade 22 i København.
Der er en cafe på museet, hvor man kan drikke kaffe m. Richs og spise
kiksekage.
Vi kan tage S-toget til Nørreport og gå derhen på 5 min. – Tog fra Taastrup kl. 9.33 er
på Nørreport kl. 10.00 – Vi skal være der kl. 10.15
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ligger på Nørrebrogade 66D, hvis nogen vil
derud efter museumsbesøget. - Der går en bus 5a. –
NB.: Lejemålet er opsagt, så samlingen vil blive lukket i en periode. Det er en
omfattende samling, så flytningen er en meget stor opgave for museet.

13. oktober
kl. 19 – 21.30

20. oktober
kl. 10 – ca.
12.30

Klubaften.
Flemming fortæller om Rådstuearkiver.
- 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.
Vi besøger Taastrup Nykirke, Taastrup Hovedgade 34, og vi bliver vist
rundt i kirken og på kirkegården.
Der vil også blive tid til en kop kaffe m.v.
(Torsdag i efterårsferien, var den eneste torsdag kirken kunne modtage os).

27. oktober

Klubaften.

kl. 19 – 21.30

24. november
kl. 19-21.30

Bjarne fortæller kort om datasikkerhed m.v.
- og vi når også at få lidt hjælp:
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.
Ole Søndergaard fortæller om Vesterbro.
Et kort indlæg ved Wilfred.
Læsning af gotiske skrifter.
Mortensaften – klubaften.
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.
Vagn: Mere om skilsmisser.
Indlæg v. Claus om AO værktøjer og Transskribent.
Læsning af gotiske skrifter.
Jan Pedersen, Rigsarkivet:
”Retsbetjente og pastoratsarkiver”.

1.december
kl. 10-12.30

Et par hyggelige jule-indlæg.
Eller/og: Jul i husmandshjemmet.

8. december
kl. 19-21.30

Smørrebrød og julehygge.
Klubaften.
Der er nok lidt oversættelser, der lige skal hjælp til, og så skal vi julehygge
og spise æbleskiver eller julekage – hvad vi bedst kan lide.

3. november
kl. 10 – 12.30
10. november
kl. 19 – 21.30

17. november
kl. 10 – 12.30

Første møde i
2012 bliver
5. januar kl.
19-21.30

