Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve
www.sydslaegt.dk

Dagbog for oktober 2017
Den 3. okt. fortalte Peter Schøning om vores skoler og udsatte os for gætterier om hvor billederne
var taget og for hvilket årstal skolebillederne var. Gættede vi rigtigt vandt vi noget sødt.
Den 10. mødtes vi igen og havde en livlig snak om vores egen skoletid. Vi så flere skolebilleder.
Snakken gik livligt om vores egen skoletid. Marianne havde nogle bøger med samt noget sytøj som
pigerne vist alle havde prøvet kræfter med.
Det gik livligt for sig, så ordstyreren måtte flere gange ringe med klokken. Det blev en aften fuld af
minder.
Den 24. var vi en lille sluttet kreds der snakkede om fattigdom. Hvordan mon det var at være fattig
og modtage fattighjælp, lidt håndøre og lidt brød.
Den 31. fik vi vist og fortalt om det, som vores forening viser på Kulturonsdags temadag d. 8. på
Greve Museum. En lille gruppe har forsket i en fattig familie i Greve. De beskriver hvordan det var
at være fattig dengang. Vi fik en god snak over en kop kaffe samt en roulade, som var doneret af
sangkoret.
Juleafslutning den 5. december 2017
Tilmelding senest den 28. november
på medlemsaftener eller sekretaer@sydslaegt.dk
Pris kr. 30,- som betales ved indgangen.
I november har vi følgende på programmet:
I vores lokale:
Den 7. INGEN aftenmøde pga. udflugt til Stadsarkivet
Den 14. Slægtscafe - Kort introduktion til Struense og hans endeligt.
Den 21. Tema - Laila Månsson fortæller om en straffet person i slægten.
Den 28. Slægtscafe. Forfædre i København i 1772, da Struense blev anholdt og senere henrettet Var de med på fælleden og overvære henrettelsen? Var de lige som Struense en del af den tyske
indvandring og hvad var deres historie i staden. Kort fortalt/alle.
I Borgerhuset mødes - se hvilken lokale i forhallen
Den 6. Gotisk hold 1 kl. 13.00
Den 13. Gotisk hold 2 kl. 13.00
Den 27. IT-gruppen
kl. 10.30
Den 27. Krimigruppen kl. 13.00
Den 29. Legacy
kl. 13.00
På Olsbækken
Den 9. gruppen "Kød på slægten" kl. 12,30
Den 8. mødes vi På Greve Museum til Kulturonsdag - se vedlagt
Vores forening fortæller i tekst og billeder om Skæbner fra Fattiggården.

