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Dagbog for januar 2019
Torsdag d. 3. Denne nye gruppe, som kalder sig "ANETRYK gruppen" fik en god opstart med
Kirsten Lehmann som tovholder. De hjælper og inspirerer hinanden til at skrive om sin ane
eller sig selv. Næste møde holdes torsdag 7. feb. kl. 13.00 i Borgerhuset,
hvor de vil starte med fødsel og dåb og evt. barndom.
Tirsdag d. 8. Kom Jørgen Green og fortalte om pensioner,
invaliditetsforsørgelse og støtte til de efterladte. Der var meget at holde styr
på men heldigvis fik vi hans pdf fil, som kan ses på vores hjemmeside.
Torsdag d. 10. ”Kød på en forfar gruppen” har afholdt årets første møde på
Olsbækken. I 2019 vil gruppen fortsat finde oplysninger om den valgte forfar
bl.a. inden for emner som : lægdsruller, matriklen hvor forfaderen boede samt erhverv. Hvis
nogen har lyst til at deltage i denne gruppe, er der blevet 3 ledige pladser. Gruppen mødes 2.
torsdag i måneden kl. 12.30 i karnappen på Olsbækken. Henvendelse til Ingrid på
ingrid@bnielsen.dk
Tirsdag d. 15. Der kom mange spændene historier, om hvordan og hvorfor og ikke mindst
hvortil vores slægtninge var udrejst. De fleste endte i USA.
Tirsdag d. 22. På denne Nøddeknækkeraften fik vi vendt nogle problemer. Der var masser af
snak og gode råd.
Tidligere på dagen indledte søfartsgruppen årets møder med at blive
ført ind i ”søetatens arrest” – eller med andre ord Orlogsmuseets
bådbyggerlaugs lokaler i den gamle arrestbygning på Nyholm. Turen
startede med frokost i den nærliggende kantine, hvorefter vi gik over
i ”arrestbygningen” og blev vist rundt i laugets forskellige værksteder
og fik fortalt om modelbyggernes arbejde. Med på turen var 8
medlemmer. Gruppen har plads til flere, der har søfolk i slægten, evt.
toldere, lodser og lignende med tilknytning til søen. Næste udflugt
bliver sandsynligvis til Helsingør bymuseum, for at se på museets
samling med relation til søen. Har du interesse i at være del af denne gruppe, så send en mail
til Ingrid@bnielsen.dk
Mandag d. 28. PC gruppen startede året første møde med at se på Dødsattester og adoptions
sager. Ved næste møde blev det aftalt at se på matrikler på nettet. Næste møde som var den
25. feb. blev aflyst. Ny dato bliver den 4. marts.

I februar skal vi opleve
Tirsdag d. 5. Generalforsamling
Tirsdag d. 12. Tema om et Københavnerhus
Tirsdag d. 19. Foredrag v/Lone Wredstrøm

Torsdag d. 7 Anetryk i Borgerhuset
Torsdag d 21. Kød på en forfar i Olsbækken
Mandag d. 25 IT gruppen AFLYST

