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Dagbog for maj 2019
Tirsdag d. 7. Vi var rykket ind i Salen, som har bedre forhold og større skærm til at vise
aftenens foredrag om Slægtsforskning i fødselsstiftelsen i København, som blev godt
fremført af Hans Peter. Se hans præsentation på vores hjemmeside.
Torsdag d. 2. Anetryk havde sidste møde denne sæson. Det går godt med at skrive og
fremlægge resultater, som der kom gode tilbagemeldinger om. Gruppen mødes næste
sæson den 5. sept. 2019, hvor fokus er på lay out, husk derfor PC.
Torsdag d. 9. "Kød på en forfar" i Olsbækken afsluttede traditionen tro sæsonen med
fælles frokost og hygge samt snak om sæsonen der er gået. Der har været arbejdet
med bl.a. en anes arbejde, matrikler som anen boede på og meget mere.
Gruppen starter næste sæson torsdag den 12. sept. 2019. Hver især vil søge
oplysninger om 2 aner ad gangen. Temaerne bliver aftalt fra gang til gang. Der er plads
til 2 nye i gruppen. Kontakt Ingrid (tovholder i gruppen) på mail.
Tirsdag d. 14. Ingrid er med i en gruppe som forsker i Norge.
3 af medlemmerne i denne gruppe. Torger Børresen, Jette
Bøgvad og Ingrid fortalte om Slaget på Reden i 1801 og norske
matrosers deltagelse. Et spændende foredrag, Aftenens
PowerPoint er på vores hjemmeside.
Tirsdag d. 21. Vi havde Åbent hus, hvor vi hyggede med kaffe og hjemmebagt
skildpaddekage samt en enkelt øl/vand og hertil chokolade. Der blev hygget og talt om
mange ting og sager.
Lørdag d. 25. Sommerfestival i Borgerhuset forløb godt i perfekt vejr og mange
mennesker. Vi havde i samarbejde med Lokalhistorisk forening og Greve Arkiv 3 telte,
hvor vi havde kontakt til mange af de besøgende. Det blev en god dag for vores
forening.

Den 2. juni skal vi opleve
Vores Sommerudflugt til Pederstrup
Vi mødes 10.45 i gården på museet
Pederstrupvej 51-53
2750 Ballerup

