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Dagbog for marts 2015
Tirsdag d. 3. I stedet for foredrag om mandagen tog 18 medlemmer til
Dansk Folkemindesamling, hvor vi først fik en vejledning i hvad
samlingen bestod af og hvad der kan findes på nettet. Derefter fik vi en
spændende rundvisning af Anders Christensen, som på billedet viser en
fonograf, den tidligste form for talemaskine, der mekanisk kunne
optage og gengive tale. En opfindelse af Thomas A. Edison (1847-1931).
I underetagen så vi endvidere deres værksted for redigering af lyd, og
den ene reol efter den anden med bøger mm.
Mandag d. 9. Der var 6 medlemmer der læste Gotisk
Tirsdag d. 10. Søfartsgruppens 5 fremmødte deltagere sejler stadig på bølgen blå.
Mandag d. 16. Vi fik en snak om Dansk Folkemindesamling og hvad vi oplevede på
besøget den 3. marts. Derefter talte vi om kommende udflugter i henhold til den ønske
liste der har hængt på tavlen.
Fredag d. 20. Mindekrukkerne har udvidet temaet fra erindringsskrivning til
slægtsbeskrivelser.
Mandag d. 23. Der kom 12 som fik en hyggelig aften, nogle problemer blev løst ved
samarbejde.
Tirsdag d. 24. Legacy gruppen forsker stadig i dette programs muligheder og i
Tyskergruppen forsøgte de 6 fremmødte sammen at finde rundt i Tyskland.
Mandag d. 30. Slægtskrivegruppen havde emnet "en ane i 1. verdenskrig" og aftalte at til
næste gang skulle der skrives om farmor og vises foto af samme. Lokalerne blev derefter
overtaget af en ny interessegruppe, denne handler om præsteslægter og om aftenen var
der Spørge/hjælpeaften, hvor der kom 8 medlemmer, som hjalp hinanden.

I april skal vi opleve:
På grund af påsken starter vi først
Mandag d. 13. Gotisk læsning Hold 2 kl. 14.15
Mandag d. 20. PC-gruppen og Tema om konfirmationer
Tirsdag d. 21. Legacy gruppen kl. 10.30
Mandag d. 27. Gotisk Hold 1 kl. 13 og Spørge/hjælpeaften
Tirsdag d. 28. Mindekrukker 11.00
Torsdag d. 30. Udflugt til den Reformerte Kirke (Venteliste)

