Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve
www.sydslaegt.dk

Dagbog for november 2017
Den 7. mødtes 22 medlemmer i forhallen til Købehavns Rådhus. Peter
Wessel Hansen fortalte lidt om rådhuset hvorefter vi gik ind i stadsarkivet
hvor vi hørte et interessant foredrag om fattige og fattigdom i København
i tekst og billeder. Vi hørte bl.a. om årsagen til fattigdom, om
middelalderens fattigforsørgelse. Om Vartov, Ladegården, alm. Hospital
og Københavns Sygehjem. Der var nok at fortælle om fra tiden før vi fik
vores social reform og bistandshjælp og folkepension.
Onsdag den 8. holdt vores forening et godt foredrag på denne måneds KulturOnsdag på Greve
Museum. Det handlede om fattige i Greve, som nogle af vore medlemmer havde forsket i. Dejligt
at så mange af vore medlemmer havde fundet vej til Museet.
Torsdag den 9. holdt gruppen "kød på en forfar" deres 2.møde. Temaet var:
Jordemoderprotokollen for din anes fødsel, samt anens boligers matrikler. Næste møde den 7. dec
på Olsbækken, hvor vi også tager anens dødsattest.
Den 14. Ingrid fortalte om Struense som optakt til mødet den 28. dm om Københavns borgere i
Struensetiden.
Torsdag den 16. Havde vi inviteret årets nye medlemmer på rundvisning i Rigsarkivet. Arkivar
Jørgen Mikkelsen viste rundt i huset.
Den 21. Laila fortalte om en forfader, snedker Bendt Conrad Frisch 1790-1854, han var en straffet
person. Vi fulgte ham på hans vej rundt i Jylland, hvor han fik mange børn med forskellige kvinder
og han ejede nogle forskellige ejendomme. Han lavede nogle svindelnumre og blev straffet.
Spændende hvad man kan finde når man forsker i arkivalier. 16 medlemmer havde fundet vej for
at høre en krimi historie.
Den 28. Vi var en lille sluttet skare der fortalte/hørte om forfædre i København i 1772 på Struenses
tid. Nogle havde været tæt på Struense og Dronning Caroline Mathilde. Det var nogle spændende
og hårrejsende historier. Ingrid fortalte endvidere om sit besøg i Støvlet Katrines Hus.
I december har vi vores juleafslutning, som foregår i vores lokale
den 5. december 2017
På Olsbækken mødes "Kød på slægten" den 7. dec. kl. 12.30
I Borgerhuset mødes

