Program for foråret 2022
(Programmet gennemføres med forbehold for evt. Corona-restriktioner)

Tirsdag den 11. januar AFLYST
Første møde efter juleferien. Opfølgning på efteråret og gennemgang af 2022 programmet.
Workshop omkring, hvad foreningen skal/kan arbejde med i fremtiden.
I vedtægterne står: Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats,
oplysende virksomhed og lignende at øge kendskabet til slægtshistorisk arbejde. Skal det
opdateres/moderniseres, ref. spørgsmål fra Christen Henriksen til gf i 2021
Nytårskur. Vi ønsker hinanden godt nytår med et lille glas bobler og et stykke kransekage.

Tirsdag den 18. januar AFLYST
Foredrag: Amtsarkiver på nettet ved Hans Peter Poulsen
Amternes arkiver er meget omfattende og rummer en mangfoldighed af sagsområder, herunder mange af
interesse for slægtsforskning. Journaler, registre og andre hjælpemidler kan i sig selv give oplysninger om
en sag, i andre tilfælde er oplysningerne nødvendige for at kunne bestille sagsakterne frem til læsesalen.
Foredraget forsøger at give et overblik over emnet, og vil præsentere eksempler på bl.a. familieretslige
sager.

Tirsdag den 1. februar AFLYST
Opfølgning på foredraget den 18. januar. Kom godt i gang med at søge i amtsarkiverne, vi hjælper hinanden.
Tag din PC med

Tirsdag den 8. februar
Mødetid kl. 1800
Generalforsamling med efterfølgende spisning.

Tirsdag den 15. februar.
BEMÆRK! Ændret tid kl. 1600-1800 pensionistcentret
Aner, som har deltaget i krigene 1848, 1864, 1. og 2. verdenskrig. Vivi giver et oplæg om, hvordan man
findes aner, som har været med i f.eks. 2.verdenskrig. Tag evt. din PC med.

Tirsdag den 1. marts
Medlemsaften: Kirsten Lehmann indleder med et oplæg omkring Lehmann familien.
Fortæl om din aktuelle slægtsforskning og medbring gerne litteratur, billeder, gamle portrætter eller andet
omkring din slægt.

Tirsdag den 8. marts
Medlemsaften: Hvordan og hvor kan jeg søge, hvis jeg har gejstlige eller adelige i slægten. Anne Marie
kommer med et oplæg. Tag din PC med til mødet.

Tirsdag den 15. marts
Foredrag/medlemsaften: Christen Henriksen giver os viden om lægdsruller med opfølgning den 22. marts

Tirsdag den 22. marts
Opfølgning fra foredraget om lægdsruller. Christen er klar til at hjælpe med at komme i gang/videre, tag
derfor din PC med.

Tirsdag den 5. april
Foredrag: Plejebørn og fattigvæsen ved Michael Dupont
Mange er stødt på fattigfolk og plejebørn i deres slægt. Langt tilbage i tiden blev fattige registreret af
kommunen; men var det alle, der kunne få hjælp, hvis de fik brug for det? Kom og hør om fattigvæsenet og
se, hvordan det udviklede sig til det, vi i dag bedre kender som folkepension, sygesikring og
arbejdsløshedshjælp.
Foredraget kommer løbende ind på arkivalier og viser, hvordan du selv kan finde oplysninger om dine
forfædre. Vi skal bl.a. se på Fødselsstiftelsens plejeprotokoller, også kendt som udsætterprotokollerne.

Tirsdag den 19. april
Opfølgning på foredraget den 5. april. Hvordan kommer jeg i gang med at finde evt. plejebørn og de af
anerne, som har været i kontakt med fattigvæsnet. Tag din PC med.

Tirsdag den 3. maj
Foredrag: Portrætsøgning og datering af portrætter ved Tommy P Christensen
Gamle fotografier af vores forfædre og -mødre er en guldgrube for slægtsforskere, men desværre sker det hyppigt, at
man - fx i et dødsbo - mødes af dynger af fine, gamle fotografier, hvor der ikke er oplysninger om de afbildede. Denne
aften kommer vi til at høre om sortering og ordning af de gamle billeder samt om tidsbestemmelse af portrætter, både
fotografier og andre typer af billeder. Såvel malerier og danske portrætmalere, som fotografiets historie og
dateringselementer vil blive behandlet, og der kommer en række gode råd om hjælpemidler og fremgangsmåde.

Tirsdag den 10. maj
Opfølgning på foredraget om portrætter. Du kan evt. tage nogle billeder med, som vi kan se på.

Tirsdag den 17. maj
Sidste aften inden sommerferien. Fortæl, hvad vinteren er gået med, og hvad du kunne tænke dig på
møderne fremover.

Lørdag den 21. maj
Sommerudflugt til Immigrantmuseet Farum med efterfølgende frokost. Tilmelding påkrævet og delvis
egenbetaling.
Om museet: Som det eneste museum af sin slags fortæller Immigrantmuseet om 500 års migrationshistorie i
Danmark og sætter dermed et aktuelt emne i historisk perspektiv. Immigrantmuseet er et museum med
mennesker og deres personlige beretninger i centrum.
Der kommer en invitation senere.

Tid og sted:
Medmindre andet er anført finder alle ovenstående møder sted om tirsdagen kl. 19.00 i Pensionistcentret,
Greveager 9, 2670 Greve.
Foredrag kan finde sted i Borgerhusets mødesal.
Møder i Interessegrupperne finder sted i dagtimerne i enten Borgerhuset eller Aktivhuset Olsbæk. Tid og
sted aftales internt i grupperne.

