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Dagbog for maj 2015
Mandag d. 4. Om formiddagen mødtes 7 medlemmer og havde emnet "Skriv om Farmor"
Aftenens foredrag var om en lille piges oplevelser under
jødeforfølgelserne i København 1943. Denne lille pige er i dag en
dame på 83 år, men oplevelserne fra dengang har hun ikke glemt.
Turen på lastbilen til Forum, hvor faderen, som var tysk jøde, fik
snakket dem fri. Flugten til Espergærde, her blev de angivet og
endte i Horserød lejren. Her fik Birgitte sin månekop. Senere blev
de anbragt i Vester Fængsel. Igen slap de fri og gik under jorden
hos Banan-Kaj. Det var ikke nogen sjov barndom, men spændende
Birgitte Suhr
at høre om for os andre.
med sin månekop
Mandag d. 11. Åbent hus 13-15 blev besøgt at 10 medlemmer, som fik et par hyggelige
timer med snak hen over bordet og en kop kaffe med gulerodskage og småkager.
Mandag d. 18. PC-gruppen havde 8 deltagere men de havde IT problemer men heldigvis
fejler snakketøjet ikke noget. Temaet om en adelig forfars historie og hans slægtsskjold
havde interesse for 17 medlemmer. Vi fik nogle historier om den "fine" slægt og deres
slægtsskjold.
Tirsdag d. 19. drog søfartsgruppen på udflugt og havde en dejlig tur til Køge
Onsdag d. 20. Udflugt til Post- og telemuseet, hvor der var mange spændende ting at se.
Spisningen var på toppen med en dejlig udsigt og maden var god.
Onsdag d. 27. Til Legacy kom 6 medlemmer.
Torsdag d. 28. Mindekrukkerne havde benyttet vores lokaler om formiddagen. Kl. 13
havde vi åbent hus for bl.a. Gersagerparkens beboere, men vi fik ingen gæster så de som
mødte for at servicere evt. fremmødte havde et par hyggelige timer.
Søndag d. 30. Det var en dejlig Sommertur til Dragør. Spændende rundvisning i den gamle
by samt god mad i Cafe Espersen. Hvad mere kan man forlange.

Så holder vi sommerferie
indtil september
men vi sender en mail når bladet
"SLÆGTEN" kan hentes

Gårdsdagen er
historie
Morgendagen bli'r en
overraskelse
Dagen i dag er en gave

