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 5. januar 

kl. 19 – 21.30 

 

 Formiddagsaften: 

 Ole Gram fortsætter sit indlæg om familien. - AFLYST 

 Indlæg ved Otto: Min ”kusine” i Gevninge. 

 Vi læser noget gotisk. 

 

12. januar 

kl. 10 – 12.30 

 

Lidt snak om generalforsamlingen den 19. ds. 

Indlæg ved Bjarne: ”Hakkemose teglværket og manden bag”. 

Vi læser gotisk. 

 

19. januar 

Kl. 19 - 21.30 

 

Generalforsamling. 

26. januar 

Kl 10 - 12.30 

 

Indlæg: Peter. 

Ole Gram fortsætter sit indlæg om familien. 

Evt. lidt gotisk. 

 2. februar 

Kl. 19 – 21.30 

 

Vi får besøg af Gitte Bergendorff Høstbo, med et foredrag om ”DNA”.  

Det handler om genetik og om at fået taget en DNA-prøve og hvad DNA betyder 

og er. Hvad kan en DNA-prøve fortælle os om slægten og om anerne. Der 

fortælles om egne oplevelser ved at få taget en sådan DNA-prøve. Der fortælles 

også om hvad DNA ellers bruges til. 

 

 9. februar 

Kl. 10 – 12.30 

 

Ejner: Opfølgning på Gitte’s foredrag om DNA den 2. februar   

           Indlæg om lægdsruller.  - Opfriskning af de svære ruller. 

Vi læser noget Gotisk.  

16. februar 

Kl. 19 – 21.30 

 

Indlæg: Arne Ole. 

Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften, så 

du kan få hjælp af andre.  

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.  

Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via 

projektoren, så vi alle kan hjælpe med det. 

  

23. februar 

 

 

Vinterferie 

 2. marts 

Kl. 19 – 21.30 

 

Hvis du har lavet en slægtsbog eller noget lignende, så tag den med, til 

inspiration for andre.  

Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften, så 

du kan få hjælp af andre.  

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.  

Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via 

projektoren, så vi alle kan hjælpe med det. 

  

  



 9.  marts 

kl. 10 – 12.30 

 

Indlæg: Ulla. 

Vi læser noget Gotisk.  

16. marts 

Kl. 19 – 21.30 

 

Martin Bork: ”Derfor havde Jens og Else ingen venner i landsbyen”. 

Med kilder fra et Vestsjællandsk sogn tegner jeg et billede af de kulturelle 

normer i det gamle, danske landbosamfund år 1800-1850. Det er normer, som 

skabte vindere og tabere i kampen om at blive socialt accepteret og leve det 

rigtige liv. Den kamp omfatter grove beskyldninger om tyveri, hor og injurier, 

men også vold, selvmord, selvtægt og armod. Det gik blandt andet udover Jens 

og Else på Stoksgården. Vi skal høre om hvordan og mere til... 

 

23.marts 

Kl 10 – 12.30 

  

Ejnar fortæller om E-bøger. 

Skriv for børnebørnene. Hvis du har noget, så tag det med. 

Vi læser noget Gotisk.  

 

30. marts 

Kl. 19 – 21.30 

 

Vi skal se lidt på hjemmesider. 

Hvis du er gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det med i aften, så 

du kan få hjælp af andre.  

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med.  

Prøv at tage problemet med på computeren, så det kan vises på væggen via 

projektoren, så vi alle kan hjælpe med det i fællesskab. 

 

 6. april 

Kl. 10 – 12.30 

 

Vi har fået lov til at besøge den koptisk ortodokse kirke – Skt. Maria og Skt. 

Markus på Taastrup Hovedgade 162. 

Vi kan få en rundvisning m.v. kl. 11 og den varer  en time til halvanden. 

Bus 118 går derud eller man kan aftale med andre at køre med. 

Rundvisningen koster ikke så meget, men så er det måske en ide efter behag at 

lægge lidt i kirkebøssen. 

Når vi når ind i marts, kan vi snakke om, om vi skal tage tilbage i 

Medborgerhuset eller et andet sted og spise frokost el. lign. 

  

13. april Skærtorsdag 

 

20. april 

Kl 10 – 12.30 

 

Afslutning på sæsonen - med smørrebrød m.v.  

Men først et indlæg ved Hans. 

27. april 

Kl. 19 – 21.30 

 

Afslutning. 

Vi starter med lidt om freden i 1945 (vi er tæt på 5. maj), og derefter drikker vi 

kaffe med kage.  

 

 


