Kalender – efteråret 2015
15/8 Sommerfest, Blåkilde. - Frivillighedsdage: Hedehusene 29/8, Taastrup 5/9
3. september
Kl. 10-12.30

Første møde i efteråret 2015.
Hvordan gik deltagelsen i sommerfesten på Blåkilde og frivillighedsdagen i
Hedehusene
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Turen til Viborg
Gennemgang af kalenderen for efteråret
Indlæg: Lisbeth
Lidt nemt gotisk

10. september
Kl. 19-21.30

Vi har set filmene ”fra Fæstebønder til Verdensmænd”, og i aften skal vi se
afsnittet ”Bag om serien”. Det er ret interessant

17. september
Kl. 10-12.30

24. september
Kl. 19-21.30

1. oktober
kl. 10-12.30
8. oktober
Kl. 19-21.30
15. oktober

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Den reformerte Kirke i Gothersgade 111. Jan E. Janssen viser rundt og fortæller.
Det koster ikke noget, så man kan, hvis man har lyst, lægge en lille skilling i
kirkebøssen.
Vi skal med S-toget til Nørreport godt 9, men endelig tid må komme til den tid.
Vi kan også snakke om, om vi har lyst til at gå på restaurant Kultorvet, og få lidt
frokost.
Hans Peter Poulsen - Den Kongelige Fødselsstiftelse
Arkivalierne fra Den Kongelige Fødselsstiftelse i København var tidligere lukket
land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler. De
vigtigste protokoller, hovedprotokoller og udsætterprotokoller, ligger på nettet, og
kan give gode oplysninger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på
Rigshospitalet. Foredraget fortæller om Fødselsstiftelsens historie og viser en
række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes
Ejner fortæller om Danish Family Search
Indlæg: Jan
Vi læser lidt gotisk
Formiddagsaften
Flemming fortæller om Realregistre m.v.
Otto om: ”Søgning i skannede aviser på nettet.”
Vi læser lidt gotisk
Efterårsferie

22. oktober
Kl. 19-21.30

29. oktober
Kl.10-12.30

5. november
Kl. 19-21.30

12. november
Kl. 10-12.30
19. november
Kl. 19-21.30
26.november
Kl. 10-12.30

Jørgen Mikkelsen fortæller: Pas, politi og personregistrering Politiet har
beskæftiget sig med et utal af opgaver, og politiets arkiver på Rigsarkivet
indeholder derfor en lang række forskellige arkivalietyper, hvoraf mange kan
have interesse for slægtsforskere. Det drejer sig om så forskellige ting som
strafferegistre, anholdelsesprotokoller, faderskabsjournaler og
navneforandringsprotokoller. Foredraget vil berøre alle disse emner, men i særlig
grad belyse de arkivalske spor efter politiets registrering af rejsende og
indvandrere i 18- og 1900-tallet
Tag en gammel ting med (evt. et billede af tingen) og fortæl historien bag.
Meld dig til formanden 14 dage før, så der er styr på antallet af ting.
Indlæg: Arne
Vi læser lidt gotisk
Lidt tips og hjælp til at bruge billedprogrammet Picasa
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Vi besøger arkivet på Blåkildegård. Lars Spatzek fortæller og vi hører også om
billedprojektet.
Repetition af brugen af gl. matrikelkort m.v.
Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Bjarne fortæller om SA’s hjemmeside, der er blevet lidt anderledes.
Indlæg ved Leif Ostermann:
Hvorfor startede jeg på at slægtsforske
Skal man blindt stole på de oplysninger man får fra andre ?
Interessante oplysninger for mig i min slægtsforskning om min familie / Slægt
Underpunkter:
Maribo Domkirke
Slægtstræf på Færøerne med over 200 deltagere
Hvorfor døde 4 af min tipoldefars brors børn inden for 1 måned.

3.december
Kl. 19-21.30
10. december
Kl. 10-12.30

Vi læser lidt gotisk
Afslutning
Anders Hjorth Jørgensen kommer og fortæller om Brammings kravlenisser og om
julekalendere.
Gløgg og æbleskiver
Afslutning
Julehygge og Smørrebrød

I januar starter vi torsdag den 7. med et formiddagsmøde.

