
 

Kalender – efterår 2012  

                                                                                                                                                                                                                          
Lørdag 

25. aug. 

 

Frivillighedsdag i Taastrup. 

 

Lørdag 

1. sept. 

 

Frivillighedsdag i Hedehusene. 

 

 6. sept. 

kl. 10-12.30 

Første møde i efteråret 2012. 
OBS: I dag skal vi være i den store sal  -  andre møder er i lille sal. 
Hvordan gik frivillighedsdagene? 

Hvad er der sket i løbet af sommeren? 

Gennemgang af kalenderen  for efteråret. 

Kørsel m.v. til Frilandsmuseet. 

Et par gotiske bogstaver – så vi kan komme i gang. 

13. sept. 

kl. 19-21.30 

Foredrag med Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Ølstykke.    

”Mormonkirkens hjemmeside Familysearch”. Hvad kan man finde 

på FamilySearch.org? Mormonkirkens hjemmeside er en af verdens 

største og mest brugte af slægtsforskere. Hvordan søger man i den, og 

hvordan bruger man Batch-filer. Hvilke oplysninger kan man være 

heldig at finde.  

20. sept. 

kl. 10-12.30 
Vi besøger Frilandsmuseet. 

Vi tager selv mad med. 

Mødetid, sted og kørsel taler vi om den 6, sept. 
    S-tog fra Taastrup kl. 9.53 til Sorgenfri st. + bus 191 eller til fods (ca. 11 min.) 

    Alternativt privat kørsel, i selv aftaler.  

27. sept. 

kl. 19-21.30 

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. 

Der er også hjælp til de mest almindelige hjemmesider, 

(Arkivalieronline f.eks.) - 

og lidt gotiske bogstaver, hvis nogen har lyst. 

 4. oktober 

kl. 10-12.30 

Krimi-dag. 

Et par medlemmer, der har en kriminel ane, fortæller om dem, og har 

du en halv- eller helkriminel ane, er du også velkommen til at fortælle, 

hvis du har lyst til det.  

Vi prøver at skrive et par store gotiske bogstaver. 

Læsning af gotiske skrifter 



11. oktober 

kl. 19-21.30 

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. 

Slægtsbøger : hvad kan vi se på nettet. 

18. oktober 

 

Efterårsferie. 

25. oktober 

kl. 19-21.30 

 

”Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver”. 
Hærens og søværnets arkiver udgør en guldgrube for slægtsforskere. 

Jørgen Green vil fortælle om, hvordan man med udgangspunkt i lægds- og 

sørullens oplysninger og ved brug af DAISY kan finde frem til og bestille de 

relevante arkivalier i hærens og søværnets arkiver. 

Jørgen Green er cand.jur. og slægtsforsker samt forfatter af flere bøger om 

slægtsforskning bl.a. ”Slægtforskerens ABC” og ”Slægtforskning i lægdsruller, 

søruller og i hærens og søværnets arkiver”.  

1. nov. 

kl. 10-12.30 

Jette fortæller om skifter, og Bjarne viser, at man kan finde nogle på 

nettet. 

Indlæg ved Grete: ”Erindringer fra et langt liv”.  

Læsning af Gotisk.  

 8. nov. 

kl. 19-21.30 

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. 

Vi prøver også at se på nogle slægtsprogrammer.    

15. nov. 

kl.10-12.30 

Ulla fortæller om sin ane, der var jordmoder. 

Bjarne gennemgår foreningens hjemmeside m.v. 

Læsning af gotisk. 

22. nov. 

kl.19-21.30 

 

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. 

29. nov. 

kl. 10-12.30 

Juleafslutning.  

Med lidt hygge og smørrebrød. 

 

 6. dec. 

kl. 19-21.30 

Sidste chance inden jul til at få hjælp med det gotiske. 

Julehygge og aftenkaffe m. (jule)kage. 

 

  

 


