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Dagbog for September 2017
Vi startede den nye sæson den 5. sept. med et foredrag af Michael Dupont, som kom og fortalte og viste, om hvilke
arkivalier vi kan benytte for at finde vore aner, når de rejste rundt fra sted til sted. Hans PowerPoint kan ses på vores
hjemmeside.
På slægtscafe aftenen den 12. sept. mødte mange for at høre om de grupper, som stadig er i gang. Flere af
grupperne fortalte at der var plads til flere deltagere. Til den nye gruppe "Kød på slægten" er lokale 8 reserveret i
Borgerhuset torsdage 12.30-14.30, første gang den 12. okt.
I "medlemmernes 5 min." fortalte flere om deres slægtsforskning.
Hvornår og hvordan "Det kvindeligt Velgørende Selskab" blev oprettet hørte vi om den 19. sept. En lille bid af
Danmarks historie. Selskabet var det eneste velgørende selskab, som fra starten blev styret af kvinder.
Anne Marie fortalte om hvad der sker med programmet "Legacy". Det udledte at vi nu opretter en Legacy gruppe,
som starter den 29. nov. Interesserede bedes sende en mail post@amholch.dk til Anne Marie, som bliver tovholder.
Grupperne er kommet i gang. Der er plads til flere deltagere. Så hvis du kunne tænke dig at lære og læse Gotisk,
skrive din historie, har du kriminelle du gerne, sammen med andre, vil finde noget om eller vil du sammen med ITgruppen forsøge dig på computeren så kontakt tovholderen eller mød op, se nederst hvor og hvornår grupperne
mødes. - Husk det er hjælp til selvhjælp.

PS - Vi har modtaget det ny medlemsblad, som kan afhentes på tirsdag.

I oktober har vi følgende på programmet:
Den 3. Foredrag v/Peter Schøning om skoletiden
Den 10. Slægtscafe. Opfølgning af foredraget. Fortæl hvad du husker fra din skoletid. Billeder fra din skoletid kan
sendes til vivibruhn@eriksminde.dk som samler billeder og viser dem på storskærm.

Uge 42 efterårsferie
Den 24. Slægtscafe. Medlemmernes 5 min. om en fattig i slægten i København (optakt til udflugt til Stadsarkivet)
Den 31. Generalprøve på opgaven "fattige kvinder i Greve"
I Borgerhuset mødes
Den 2. Skrivegruppen i lokale 3 kl. 10.30 og Gotisk hold 1. kl. 13.00
Den 9. Gotisk hold 2 i lokale 3 kl. 13.00
Den 12. OBS - Ny gruppe "kød på slægten" starter i lokale 8 kl. 12.30
den 30. IT-gruppen lokale 7 kl. 10.30 og Krimigruppen i lokale 3 kl. 13.00
Kunne du tænke dig at deltage i en eller flere af grupperne, så kontakt tovholderen.
Se hvem der er tovholder, på vores hjemmeside.

