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Dagbog for september 2019
Tirsdag d. 3. En aften med Adam Jon Kronegh. Han fortalte om sit arbejde i Rigsarkivet
samt hans oplevelser med TV-optagelserne til "Forsvundne arvinger". Der var fuld hus i
salen. Der kom ca. 95 tilhørere til dette spændende foredrag.
Torsdag d. 5. Gruppen "Anetryk" havde emnet layout om hvordan skrivelserne kan
sættes op. Der er plads til 2 nye medlemmer i gruppen, så interesserede kan henvende
sig til Kirsten.
Tirsdag d. 10. tema aften med 3 gode fortællinger. Anette fortalte om sin oldemor
Maren. Kirsten fortalte om en slægtsgård ved Skanderborg og Birte fortalte om
Ventepose Mølle på Tåsinge.
Torsdag d. 12. Gruppen som sætter "Kød på en forfar" startede igen efter sommerferien.
Tirsdag d. 17. Der blev ikke knækket nogen nødder men vi hørte om Epidemier i Danmark.
Kirsten fortalte bredt om Epidemier og gav en definition over: epidemi, pandemi og meget
mere. Steen fortalte om Den østdanske epidemi i 1831, Den Lollandske syge og Kold feber i
hans slægt. Ingrid har fundet aner som døde under epidemier helt tilbage i 1600 tallet. Vivi
har en ane som døde af Kolera i 1853 på Amager og viste at også her kan MedieStream
bruges. En god aften, hvor der var så mange i hele Borgerhuset, at det var umuligt at finde en
parkeringsplads.
Mandag d. 30. IT-gruppen startede på ny efter sommerferien med emnet "uægte børn"

Der blev forsøgt at bruge RAs Daisy

I oktober skal vi opleve
1. okt. Foredrag i Salen "Husstanden på landet" v/Martin Bork
3. okt. Anetryk gruppen
8. okt. Tema: Forfar der var skomager i Gentofte v/Lisbet Larsen og forfar der var smed
i Over Viskum v/Jan Holmberg
10. okt. "Kød på en forfar" gruppen m/tema: Madtradition og skolegang
22. okt. Nøddeknækkeraften med fokus på andelsbevægelsen
23. okt. Søfartsgruppen tager på vandring på Langelinie med indslag om forfædres
søfartshistorier i København
28. okt. IT gruppen
29. okt. Legacy gruppen

TEMA FOR 1. OKTOBER 2019 – FNs INTERNATIONALE ÆLDREDAG

Vejen mod større lighed uanset alder
(Oversat af sekretariatet fra: “The Journey to Age Equality’“)
FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres,
civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår
på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.
I år fokuserer temaet på, hvordan man håndterer og forhindrer, at uligheden bliver alt for stor. Temaet
tager afsæt i FNs Verdensmål 10 om ’Mindre Ulighed’.
Målet er at mindske ulighed i og mellem lande og sigter mod, at alle skal sikres lige muligheder,
ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres. Blandt andet ved at afskaffe diskriminerende
love, politikker og skikke og ved at enhver uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse,
religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske
beslutninger.

