Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
Kalender – efterår 2017 (revideret 24.10.2017).
Datoer for Frivillighedsdagene:
Hedehusene: 26. august
Taastrup: 2. september

7. september
Kl. 10.00 –12.30

14. september
Kl. 19.00 – 21.30

21. september
Kl. 10.30 –12?

28. september
Kl. 19.00-21.30

Første møde i efteråret 2017
Hvordan gik deltagelsen i frivillighedsdagene i Hedehusene og Taastrup
Turen til Viborg
Gennemgang af kalenderen for efteråret
Hvad er der sket i løbet af sommeren?
Nyt om SSF – DIS, fra møde i Odense.
Carsten H. tager Evald Tang Kristensens bøger frem
Bjarne om hjemmesiden og billedbehandlingsprogrammet ”Billeder”.
Lidt nemt gotisk, så vi kommer i gang.
NB. Hvis I kan betale for udflugten den 21. september i dag, vil det være
fint, da Otto ikke kommer til næste møde.
Er der noget der driller, når du bruger computeren til slægtsforskning,
programmer, sætte billeder ind eller andet?
Tag den bærbare med, og vi prøver at hjælpe hinanden..
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.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen
via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.
Roskilde kloster. Vi mødes kl. 10.30. Rundvisning med klosterets guide,
som kender klosteret og dets historie ind og ud.
Vi mødes ved fodgængerindgangen ved Algade 31 (Lige ved siden af
Sparekassen Sjælland). Rundvisningen starter ved Hovedbygningen,
indgang 8C.
Vi skal betale samlet og kontant, så betalingen foregår til Otto – senest
ved mødet den 7. september, da Otto ikke kommer til mødet 14. sept.,
eller snak med ham om det.. Pensionister 50 kr. – ellers 60 kr.
Vi skal gøre opmærksom på, at der er trapper
Rundvisningen varer ca. 1 t. 15 min.
Hvis du vil med ud at spise frokost el drikke kaffe et sted, er det en god
ide at sige det til Otto ved betaling af entre, så vi ved hvor mange, der vil
med til det, og der kan bestilles bord.

Fæstebonden og slægtsforskeren
ved Ulrich Alster Klug, forfatter og underviser i slægtsforskning.
Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige
udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var
fæstebonde? Og hvordan finder man frem til det relevante gods? Og
hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens
forskning?
Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels
hjælpemidler til at finde frem til godsarkiverne og deres spændende
materialer, og endelig giver han nogle praktiske eksempler.

5. oktober
Kl. 10.00-12.30

12. oktober
Kl. 19.00-21.30
Mødet afholdes i
Kulturcentret.

19. oktober
Kl. 10.00-12.30
26. oktober
Kl. 19.00-21.30
2. november
Kl. 10.00-12.30
9. november
Kl. 19.00-21.30
16. november
Kl 10.00-12.30
23. november
Kl.19.00-21.30

30. november
Kl. 10.00-12.30
7. december
Kl. 19.00-21.30
14. december
Kl. 10.00-12.30

Leif O. gennemgår hvordan vi ved hjælp af Excel kan ”vende, dreje og
sortere” oplysningerne i Folketællingerne.
Otto gennemgår et fadderskema han har udarbejdet i Excel.
Indlæg: Arne Ole
Gotiske bogstaver
Da vi ikke kan have lille sal, eller noget andet i Medborgerhuset denne
aften, er mødet flyttet til Pejsestuen i Kulturcentret, Poppel Alle 12.
Hvis det vil være nemmest for dig at køre frem og tilbage med nogen fra
Medborgerhuset og derned, så sig til i god tid, så vi får lavet aftaler.
Kommunefilm fra perioden 1947 – 50.
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.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen
via projektoren, så vi alle kan hjælpe med det.

Ferie
Formiddagsaften:
Birgit J fortæller om Vollerslev skole
Indlæg: Ole Gram fortsætter beretningen om sine aner.
Gotisk Læsning
Indlæg: Mogens Nielsen: Fregatten Jylland
Jette tager alle vore gamle brochurer frem, så vi kan se om der er nogen,
der er værd at gemme.
Gotisk læsning
Jan Pedersen, Rigsarkivet fortæller om Armodens Århundrede – det hårde
liv som af og til endte på fattiggården. Desuden skal vi høre lidt om
dødsattester og Retsbetjentarkiver.
Peter B.L viser en lille film
Indlæg: ” En tysklandsarbejders erindringer fra 2. verdenskrig”.
Aksel Kramer fortæller om sin fars baggrund og oplevelser.
Lidt gotisk
Vi prøver at se på et par anesammenfald.
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.
Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via
projektoren, så vi alle kan hjælpe med det
Carsten H, : tager Evald Tang Kristensens bøger frem, så vi kan se om
der er noget vi kan bruge.
- Og så vil han fortælle om Vestbirk Højskole
Gotisk læsning

Juleafslutning med kaffe og kage
Birgit J. fortæller lidt om juleminder.
Juleafslutning med smørrebrød mv.

Prisen for gæster til foreningens foredrag er 25 kr.

