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Dagbog for februar 2017
Mandag d. 6 Skrivegruppen og Gotisk hold 1 i Borgerhuset
Tirsdag d. 7. Generalforsamlingen blev gennemført som sædvanligt i god og rolig orden.
Formanden fortalte om året der var gået, hvor det nok er vores flytning fra
Gersagerparken til Borgerhuset der vil blive husket for året. Det og så vores udmeldelse af
SSF. Der blev sluttet med kaffe/te og "smør selv mad"
Mandag d. 13. Gotisk hold 2 i Borgerhuset
Tirsdag d. 14. Aftenens Slægtscafe havde slægtsforskerprogrammer på programmet. De
fremmødte fortalte om hvilke program de havde. Det er så planlagt at vi den 28. dm vil
bruge aftenen til at høre nærmere om nogle af programmerne.
Mandag d. 20. Legacy i Borgerhuset
Mandag d. 27. PC gruppen og Lovens lange arm i Borgerhuset
Tirsdag d. 28. I Slægtscafeen om De Dansk Vestindiske øer
fortalte Christen ved hjælp af Power Point, hvordan
projektet kan blive gennemført. Det startes op på tirsdag
den 7. dm kl. 16 i lokale 7 i Borgerhuset. Skulle du være
interesseret i at deltage så kontakt Christen eller mød op på
tirsdag den 7. marts

i marts skal vi opleve
Tirsdage i Pensionistcentret
den 7. marts - Foredrag om Sørøvere/kapere på kongens bud
den 14. marts - om grupperne København, Bornholm og Sverige
den 21. marts Tema - Din egen kaperhistorie
den 28. marts om slægtsprogrammer
Vi har lokaler i marts i Borgerhuset til
den 6. lokale 3 - Skrivegruppen kl. 10.30 og gotisk hold 1 kl. 13.00
den 7. lokale 7 - De Vestindiske øer kl. 16.00
den 13. lokale 3 - Gotisk hold 2 kl. 13
den 20. lokale 3 - Legacy kl. 13
den 27. lokale 7 - PC-gruppe kl. 10.30
den 27. lokale 3 - Lovens lange arm kl. 12.30
den 14. marts tager søfartsgruppen til Helsingør

