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Dagbog for marts 2019
Mandag d. 4. Mødtes IT-gruppen. Der blev rodet lidt rundt omkring matrikler, uden den
røde tråd blev fundet. Til næste møde var der enighed om komme med noget om sin egen
matrikel.

Tirsdag d. 5. Endnu et godt foredrag af Michael Dupont, denne gang om ejendomshistorie.
Lørdag d. 9. Fejrede vi os selv med en stor fest. Først
havde vi fællesspisning i vores lokale med en fin buffet som
der var rigeligt af. De inviterede gæster kom kl. 14 i Salen,
hvor vi så vores jubilæumsfilm på den store skærm.
Christen viste på sin computer om arbejdet med de danske
besiddelser i de Dansk-Vestindiske øer. Gyrite viste sine
folkedragter og på de opstillede tavler så vi lidt af hvad der
var sket i alle de 25 år foreningen har eksisteret.
Tirsdag d. 12. Temaet var møllere i slægten. Der var flere indslag med møllerhistorier og
Hans Peter fortalte om sit frivillige arbejde med møllerlauget.
Torsdag d. 14. Mødtes gruppen "Kød på en forfar" i Olsbækken. De fortsætter med emnet om
en anes erhverv samt matriklen de boede på.
Tirsdag d. 19. Da der ikke var indkommet nogle "nødder" vi kunne
forsøge at knække, tog vi fat på at finde historien om
"Nørregårdsvej 192". Hans viste på PowerPoint hvad han havde
fundet om emnet. Hele historien er desværre ikke på nettet, som
vi i øvrigt havde besvær med at komme ind på.
Vi prøver næste gang at løse nogle gotiske knuder.
Mandag d. 25. IT-gruppen fortsatte emnet med matrikler. Næste gang prøver vi at se på
alimentation.

I april skal vi opleve
I vores lokaler
Tirsdag d. 2. OBS intet aftenmøde
på grund af udflugt
Tirsdag d. 9. Foredrag om mediestream
v/Christen
Tirsdag d. 16. Nøddeknækkeraften
Tirsdag d. 23. Tema om skilsmisser i slægten

I Borgerhuset
Torsdag d 4. Anetryk i lokale 4
Onsdag d. 10. Legacy i lokale 5
Mandag d. 29. IT gruppen i lokale 9
Rigsarkivet
Torsdag d. 11. Gruppen "Kød på en forfar"
tager til foredrag på rigsarkivet

