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Dagbog for april 2017
Mandag d. 3. Skrivegruppen havde emnet "familien i 2. verdenskrig på programmet.
Gotisk hold 1 læste gotisk for sidste gang denne sæson.
Tirsdag d. 4. Dansk Vestindisk gruppen mødtes og talte om hvordan det går med
projektet.
Foredrag Jørgen Skov og Tom Neerhauge viste os rundt på Gisselfeld
Slot. De havde optaget en smuk rundvisning med guiden Ib Munk som
fortæller.
Mandag d. 10. Gotisk hold 2 læste også for sidste gang denne
sæson
Tirsdag d. 11. Der kom en god snak om alle de hold der læser, skriver, studerer ting og
sager. Der blev spurgt om vi som medlemmer i en slægtsforskerforening var gode nok til
at læse gotisk. Hvis der er nogen der vil så har vi 2 hold som læser gotisk en mandag en
gang om måneden. Der kan oprettes flere hold andre dage og tider i ugen. Vi har vores
lokaler fra kl. 16.00 hver tirsdag som vi kan benytte.
Tirsdag d. 18. Dansk Vestindien gruppen - samt tema "Forfædre under fattigvæsenet
Mandag d. 24. PC gruppen så på hvordan de kunne finde skifter. Gruppen Lovens lange
arm talte om deres kriminelle for sidste gang denne sæson
Tirsdag d. 25. Vi hørte om slægtsprogrammet FamilyTreeMaker samt Slægt-data.dk som
er en database som kræve et abonnement.

i maj skal vi opleve:
Tirsdag d. 2. maj rundvisning i arbejdermuseet
Søndag d. 21. maj Sommertur
Tirsdage i Pensionistcentret
d. 2. INTET AFTENMØDE
d. 9. Slægscafe med slægtsprogrammer
d. 16. Dansk Vestindien kl. 15.30
d. 16. Tema: Nybodergruppen fortæller kl. 19

Vi har lokaler i Borgerhuset til
d. 8. lok 3 - Søfartsgruppen 13.00
d. 22. lok 10 - Skrivegruppen 10.30
d. 29. lok 7 - PC-gruppe kl. 10.30
d. 29. lok. 10 - Formandsklubben 18.30

den 3. maj tager arbejdsgruppen for samarbejde med Greve lokalarkiv på
arkivbesøg på Rigsarkivet i projektet om fattige i Greve.

