Kalender – efterår 2013
Lørdag
24. aug.
Onsdag
28. aug.
Kl.

Frivillighedsdag i Taastrup.
Foreningens 10 års jubilæum.
Åbent hus kl. 15.00 – 17.30
Middag for medlemmer kl. 18.30

Lørdag
Frivillighedsdag i Hedehusene.
31. aug.
5. sept.
Første møde i efteråret 2013.
kl. 10-12.30 Hvordan gik frivillighedsdagene?
Snak om jubilæet.
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Gennemgang af kalenderen for efteråret.
Et par gotiske bogstaver – så vi kan komme i gang.
12. sept.
Gitte Bergendorff Høstbro:
kl. 19-21.30 "Sådan fandt jeg min svenske slægt".
Om slægtsforskning i Sverige og mulighederne for at finde svenske
forfædre på nettet i de svenske databaser. Om hvordan de svenske
kirkebøger og ”husförhörslängder” er opbygget, og hvad de kan
fortælle. Desuden fortælles der om, hvordan du i Danmark kan sidde og
finde din svenske slægt bl.a. ved hjælp af hjemmesiden SVAR (Svensk
arkiv information) samt dens indhold af oplysninger. Desuden vil også
andre svenske hjemmesider der kan være af interesse blive vist.
Vi runder også lige FamilySearch og andre muligheder for at finde
svenske efterkommere i USA.
Foredraget er krydret med Gittes egene oplevelser med at finde de
svenske rødder og efterkommere i Sverige og USA.

19. sept.
”Skriv om dig selv” v. Birgit.
kl. 10-12.30 Indlæg: Inger.
Vi læser lidt gotisk.
26. sept.
Klubaften.
kl. 19-21.30 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.).

3. oktober
Vi repeterer de mest almindelige hjemmesider.
kl. 10-12.30 Indlæg: Bjarne.
Vi skal prøve at skrive nogle store gotiske bogstaver.
10. oktober Klubaften.
kl. 19-21.30 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.
- Hvis du har lidt problemer med Daisy – så ser vi på
det.
17. oktober
Bemærk

Selv om det er Efterårsferie, besøger vi Immigrantmuseet i
Farum, og får en rundvisning samt snak om slægtsforskning
og indvandring.
Vi skal være der kl. 10.30, og det kan passe med et tog fra Taastrup kl.
9.13 mod Holte. Man skifter så på Hovedbanegården til Farum toget. I
Farum tager det 7 min. at gå til museet, så man er der 3 min. i tid.

24. oktober Klubaften med ”Formiddagsprogram”.
kl. 19-21.30 Indlæg: Otto.
Gotisk: H.C.Andersen.
31. okt.
Fortæl om dig selv: Arne Ole fortæller om sin læretid.
kl. 10-12.30 Indlæg: Birgitte.
Vi læser lidt gotisk.
7. nov.
”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner......."
kl. 19-21.30 Vagtmester på Rigsarkivet Peter Wodskou fortæller historier
fra egen slægtsforskning. Eksemplerne tager udgangspunkt i
aner, som i første omgang syntes umulige at komme videre
med. Men ved ihærdig søgen i mindre benyttede arkivfonds
er det lykkedes at finde nye - både spændende og bevægende
oplysninger i slægtshistorien.
14. nov.
kl.10-12.30

Vagn: ”Hvad posen gemte”.
Indlæg: Malene.
Vi læser lidt gotisk.

21. 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.

28. nov.
Indlæg: Flemming.
kl. 10-12.30 Tingbøger: Arne Ole.
Vi læser lidt gotisk.
5. dec.
Sidste chance inden jul til at få hjælp med det gotiske.
kl. 19-21.30 Julehygge og aftenkaffe m. (jule)kage.
Bjarne lader jubilæumsbillederne køre på væggen.
12. dec.
Juleafslutning.
Kl. 10-12.30 Med lidt hygge og smørrebrød.

