Kalender – efterår 2014.
30. august
6. september

Frivillighedsdag i Hedehusene.
Frivillighedsdag i Taastrup + Sensommerfest på Blåkilde.

4. sept.
Kl 10 – 12.30

Første møde i efteråret 2014.
Hvordan gik frivillighedsdagene og deltagelsen i høstfesten?
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Gennemgang af kalenderen for efteråret.
En snak om netadgangen i huset – især aften.
Et ”par” gotiske ord hvor der forekommer vanskelige bogstaver – så vi kan
komme lidt i gang.

11. sept.
Kl. 19 – 21.30

Klubaften.
Vi starter med at se et afsnit af ”Fra fæstebønder til Verdensmænd”.
Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften, så
du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte det med
andre i en mindre gruppe

18. sept.
Kl. 10 – 12.30

Hjemmesider hvor man kan finde kirkebøger og folketællinger m.v.– Claus.
Indlæg v Arne Ole.
- Og måske vi kan nå lidt gotisk.
-

25. sept.
Kl. 19 – 21.30

Denne aften har vi Formiddagsmødeprogram.
Indlæg v. Otto.
Vi ser på Arkibas og Starbas - Bjarne.
Lidt nem gotisk læsning.

2. okt.
Kl. 10 – 12.30

Vi besøger Greve museum og lokalarkiv.
Først hører vi lidt om lokalarkivet, og så ser vi udstillingen: ”Skolen 200 år” med omviser.
Efter omvisningen kan vi få en kop kaffe med kage for 35 kr. Museet vil gerne
vide hvor mange vi ca. kommer, men det kan vi tale om i god tid inden.

9. okt.
Kl. 19 – 21.30

Foredrag, krigen 1864.
Magne Lund, forfatter og forsker, fortæller i dette foredrag om faldne og sårede
soldater fra krigen 1864. Tilværelsen efter krigen, som krigsinvalid. Om
forsørgelsen af krigsenker og børn. Magne Lund, der arbejder tæt sammen med
Historiecenter Dybbøl, har skrevet adskillige artikler i historiske bøger m.v. og
arbejder pt. på bogen ”Fra Altona til Dybbøl”.

16. okt.

Efterårsferie.

23. okt.
Kl. 19 – 21.30

Klubaften.
Vi tager en snak om diverse slægtsprogrammer - og hvis du har haft
fornøjelse af at bruge brandforsikringer og auktionsprotokoller, så vil vi
andre gerne høre noget om det.
Samt: Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i aften,
så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte det med
andre i en mindre gruppe.

30. okt.
Kl. 10-12.30

Indlæg v. Else.
Gennemgang af Slægt og Datas hjemmeside (halvdelen) - Birgit.
Gotisk læsning.

6. nov.
Kl. 19-21.30

Erik Kann kommer og fortæller hvordan vi finder rundt i de nu digitaliserede
lægdsruller.
Lægdsrullerne er sammen med kirkebøgerne, folketællingerne og skifterne et af
de allervæsentligste kildematerialer i slægtsforskernes jagt på anerne. Dette
skyldes ikke mindst, at ruller lige fra påbegyndelsen i 1788 rummer oplysninger
om fødesteder og om alle de flytninger, de registrerede foretog. Der skulle være
styr på folk, hvis de skulle indkaldes!
Rullerne betragtes af mange som ”vanskelige” at arbejde med. Ved første øjekast
kan det måske være rigtigt. Men sandheden er, at registreringen er opbygget efter
et helt simpelt og ikke mindst fuldstændigt logisk system. Har man først forstået
dette system, er vejen åben for arbejdet med rullerne.

13. nov.
10 – 12.30

Vi fortsætter med Slægt og Datas hjemmeside – Birgit.
Indlæg v. Claus.
Gotisk læsning.

20. nov.
19 – 21.30

Klubaften.
Skal vi have historiske begivenheder med i vores skriverier om Slægten?
(Wikipedia har en tidslinje for danmarkshistorien + andre brugbare linjer. Der er også
kongerækken).

Desuden: Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i aften,
så du kan få hjælp af andre.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan drøfte det med
andre i en mindre gruppe.

27. nov.
Kl. 10 – 12.30

Aksel Kramer fortæller nyt om kartoffeltyskerne.
Indlæg v. Flemming: "Livet på en fattiggård (omkring 1890erne)."
Gotisk læsning.

4. dec.
Kl. 19 – 21.30

Klubaften.
Et afsnit af filmen ”Fra Fæstebønder til Verdensmænd”.
Du kan måske lige nå at få lidt hjælp med noget gotisk eller andet inden jul,
og inden vi til sidst hygger os med en kop kaffe og Julekage.

11. dec.
Kl. 10 – 12.30

Juleafslutning.
Med lidt julehygge og smørrebrød.
Måske nogen har noget hyggeligt eller spændende at fortælle om julen i gamle
dage.

