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Dagbog for maj 2017
Tirsdag d. 2. Der var udflugt til arbejder museet derfor ingen aftenmøde
Onsdag d. 3. Ingrid, Inge og John var på RA for at lede efter fattige i Greve
Mandag d. 8. Søfartsgruppen, følg med på vores hjemmeside, hvor der også er gode links
om søfart. Næste møde d. 18. sept. kl. 13 i Borgerhuset
Tirsdag d. 9. Vi fulgte op på de slægtsprogrammer vi havde set på tidligere møder.
Tirsdag d. 16. Vestindiengruppen mødtes tirsdag eftermiddag.
På vores sidste aftenmøde denne sæson hørte vi om Nyboder. Anita
fortalte om sin slægt "Drakenberg". Ingrid fortalte om sin tilknytning til
Nyboder og Lisbet fortalte om Nyboders ligkasse. Vi hørte bl.a. om
Søetatens hospital og at ordsproget "go'nat Ole, pengene ligger i vinduet"
stammer fra Nyboder.
Søndag d. 21. En dejlig sommerudflugt til Bakkehusets museum, hvor
Gertrud With viste rundt og fortalte om husets historie og dens beboere
gennem tiden. Efter rundvisningen gik vi til Hansens Gamle familiehave i
Pile Alle og fik mad og drikke, inden turen gik hjem med bus og tog. En god
tur som blev gennemført i høj sol.
Mandag d. 22. Skrivegruppen behandlede emnet "en nød jeg ikke kan
knække". Næste skrivetema vil være "udskrift af et A5 hæfte med en tidligere skrevet
opgave". De sluttede denne sæson med fælles frokost, kaffe og kage.
Mandag d. 29 IT gruppen arbejder med skifter, som de fortsætter med efter
sommerferien. Lisbeth og Ingrid afholdt møde med formandsklubben - se mere side 2

Tak for en god sæson
vi ses igen til september

GOD SOMMER
PS - HUSK Sommerfestival i Borgerhuset Lørdag den 10. juni 2017

Lisbet og Ingrid har mandag den 29. maj afholdt formandsklubmøde i Borgerhuset, sammen
med formænd og næstformænd for slægtsforskerforeningerne i Roskilde, Tåstrup, Glostrup
og Rødovre.
Der blev diskuteret årsmødet i Odense og fremtiden for SSF.
Da gruppen hidtil kun har været for formænd fra SSF foreninger blev man enige om det
fremover ikke er et krav, dvs. både vores forening og Rødovre vil fremover kunne deltage
uden medlemskab af SSF.
Der blev snakket om gode foredrag, der kan anbefales i foreningerne.
Næste møde i formandsklubben vil finde sted den 9. oktober, hvor det vil blive drøftet,
hvad indholdet i et evt. fælles møde med samtlige formænd for sjællandske
slægtsforskerforeninger kan have.
Der tænkes kun på det udvidede møde skal være et enkelt møde om året, imod
formandsklubbens møder 3 gange årligt.

