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Mandag d. 6 Skrivegruppens tema var "farmors hus"
Gotisk hold 1 øvede sig i Borgerhuset
Tirsdag d. 7. Startede et spændende projektet om De Dansk
Vestindiske øer
Om aftenen havde vi et spændende foredrag, hvor Niels Bjørn
Hansen fortalte om sin bog "Sørøvere på kongens bud" som handler
om danske og norske kapere i kamp mod englænderne 1807-14
Mandag d. 13. Var Gotisk hold 2 i Borgerhuset
Tirsdag d. 14. Projektet Vestindien kom godt fra start.
Søfartsgruppen tog til M/S Søfarts Bibliotek i Helsingør
Om aftenen var temaet " en slægtsnød du ikke kan knække". Der kom ingen nødder på
bordet, pga få deltagere, så det blev til kaffedrikning og hygge.
Lørdag d. 18. Ingrid og John præsenterede samarbejdsprojektet fra 2015 "Bodil Jensen og
hendes forældres historie" ved lørdagsbrunch i Cafe Ask i Askerød
Mandag d. 20. Legacy gruppen mødtes i Borgerhuset
Tirsdag d. 21. aftentemaet var en opfølgning af månedens foredrag, medlemmer fortalte
om "Deres egen kaperhistorie"
Mandag d. 27. PC gruppen aftalte at se på skifter den 24. april og mødes en gang mere
inden sommerferien den 29. maj.
I gruppen "Lovens lange arm" er der ikke mange der vedkender sig sine kriminelle
forfædre, men de som arbejder med deres kriminelle fortsætter samarbejdet.
Tirsdag d. 28. Mindekrukkerne mødtes på Karlslunde Bibliotek, der kom nogle gode
fortællinger på bordet. De mødes igen d. 26. sept. kl. 13 for at høre flere historier.
Projektgruppen Vestindien vedlægger statusrapport se side 2
I Slægtscafeen fortalte Steen om slægtsprogrammerne Legacy og MyHeritage.

i april skal vi opleve
Tirsdage i Pensionistcentret
Vi har lokaler i april i Borgerhuset til
d. 4. Foredrag v/Jørgen Skov
d. 4. lokale 3 - Skrivegruppen kl. 10.30
d. 11. Tovholdermøde kl. 17.30
og gotisk hold 1 kl. 13.00
d. 11. aften møde kan du stille spørgsmål
d. 10. lokale 3 - Gotisk hold 2 kl. 13
ang. interessegrupperne, samt komme med
d. 24. lokale 7 - PC-gruppe kl. 10.30 og
ønsker til temaer mm
lovens lange arm kl. 12.30
d. 18. Forfædre under fattigvæsenet
d. 25. Slægtprogram FamilyTreeMaker m.fl.
Projektgruppen Vestindien har aftalt møder tirsdage d. 4. og d. 18. april i vores lokale.
Bodilgruppen er nedlagt pga flere af deltagerne er i gang med andre projekter bl.a.
samarb.projekt med Greve Lokalarkiv som vises ved kulturonsdag i november

Vestindien-projektets statusrapport til foreningen pr. 1. april 2017:
Vestindiens-projektet blev startet 28-02-2017 og har 6 deltagere (Jytte P., Steen, Bente, Vivi,
Finn og Christen).
Der er afholdt 5 projektmøder. Projektet arbejder efter følgende vision:
- Projektet vil tegne et billede af livet og forholdene i Dansk Vestindien gennem forskning i
et antal personers eller familiers liv på eller i forbindelse med øerne.
Et antal personer dækkende perioden fra ca. 1750 til 1917 er identificeret, og
projektdeltagerne arbejder i øjeblikket individuelt med at tilvejebringe den fornødne mængde
slægtsdata til, at det er muligt at kunne fortælle ”den gode historie” for den pågældende
person. Det er hensigten, i det omfang tilvejebringelsen af data bliver vanskelig, at løse
problemerne i fællesskab. Pt. er der kun ét større problem, der har krævet gruppearbejde, for
at det ikke tidsmæssigt skal blive en show-stopper, idet et arkivalie fra 1828 på adskillige
sider med gotisk håndskrift er under transskription.
Projektet har i sit bibliotek samlet en del vestindienrelaterede artikler til støtte for arbejdet.
Projektets mål er, at det afsluttes senest pr. 31-12-2017, og at resultatet af arbejdet publiceres
på en endnu ikke fastlagt måde.

