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Dagbog for september 2018
Tirsdag d. 4. Temaet denne dag var om håndværkere i slægten, så vi hørte mange
fortællinger om bedstefar, oldefar og tipoldefar som havde været smede, skræddere,
malere og andre fag. Vi så smukke bly- og messingindfattede ruder. Spændende
historier kom på bordet.
Tirsdag d. 11. fortalte Jytte P og Anne Marie om deres arbejde med DNA.
Vi fik set at vi er alle verdensborgere.
Torsdag d. 13. Efter en varm sommerferie mødtes gruppen "Kød på slægten" de
huserer stadig på aktivitetshuset Olsbækken.
Tirsdag d. 18. Den planlagte udflugt til Naverhulen blev aflyst, de skulle bruge deres
lokaler til andet formål. I stedet fortsatte vi temaet om Håndværkere i slægten.
Endvidere så vi på foreningens navnesammenfald, som blev indsamlet i forbindelse
med Sommerfestivallen i Borgerhuset.
Mandag d. 24. Startede IT-gruppen efter sommerferien i Borgerhuset. De så blandt
andet på søge muligheder på sa.dk Mindekrukkerne fik startet den nye sæson med at
tale om at sætte billeder ind i historierne.
Tirsdag d. 25. Til vores Åbent hus arrangement kom 6 interesserede gæster og vores
formand Ingrid informerede om hvad man kan opleve som medlem af foreningen.
Snakken gik godt rundt om bordene, gæster og medlemmer imellem. Umiddelbart
meldte Jørgen Hansen og hans kone Birte Banemann sig ind i foreningen.
Vi ønsker Jørgen og Birthe velkommen i blandt os
Onsdag d. 26. Først mødtes Legacy-gruppen derefter overtog gruppen der så på
Lægsruller lokalet.

I oktober skal vi opleve
Tirsdag d. 2. Foredrag v/Niels Bjørn Hansen - Sorttjærede ligkister
Tirsdag d. 9. Tema om en slægtnings arbejde i kongehuset el.lign
Torsdag d. 11. "Kød på slægten" m/tema find et skifte eller matrikel for valgte forfar
Tirsdag d. 16. Efterårsferie - ingen mødeaften
Tirsdag d. 23. Foredrag v/Anny Biehl - I kongehusets tjeneste
Mandag d. 29. IT-gruppen i Borgerhuset

