
 

Kalender efterår 2016 

Datoer for Frivillighedsdagen  

Hedehusene Lørdag den 27. august 2016  Birgit og Otto 

Taastrup  Lørdag den 10. september 2016  Bjarne og Hans 

 
  8. september 

Kl.10 – 12.30 

 

Første møde i efteråret 2016 

Hvordan gik deltagelsen i sommerfesten  på Blåkilde og 

frivillighedsdagene i Hedehusene og Taastrup 

Hvad er der sket i løbet af sommeren? 

Bjarne fortæller om SSF 

Turen til Viborg  

Gennemgang af kalenderen  for efteråret 

Indlæg: Robert 

Lidt nemt gotisk 
15. september 

Kl. 19 – 21.30 

 

Mogens` (tidligere medlem af foreningen) billeder? 

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. 

22. september 

Kl. 10 – 12.30 ?? 

Vi besøger Københavns Stadsarkiv på Rådhuset i Kbh. og får et indlæg 

om arkivet, og så må vi gerne snuse rundt bagefter. 

Vi skal være der kl. 10,30, og så kan vi jo, når tiden nærmer sig, snakke 

om vi skal drikke kaffe eller spise frokost i byen. 

Evt. Rådhuskælderen. 
29. september 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

Film:  Mørke skyer truer (før krigen). 

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. 

Der er også hjælp at hente vedr. programmer og computer m.v. 

 6. oktober 

Kl. 10.00 – 12.30 

 

Lars Spatzek, Blaakildegaard  Byhistorisk Samling og Arkiv: 

Et udpluk af arkivalier fra arkivet og lidt spændende fotos. Jeg vil denne 

gang vise eksempler på nogle af de arkivundersøgelser, vi har været i 

gang med siden sidst. Herunder kilder i forbindelse med Taastrup Avis 

100 års jubilæum. 

Gotisk 

13. oktober  

Kl. 19.00 – 21.30 

 

En snak om sognesammenfald.  Vi prøver at se på det. 

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. 

Der er også hjælp at hente vedr. programmer og computer m.v 
  



 

20. oktober Efterårsferie 

 
27. oktober 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

En aften med dagsprogram: 

Indlæg: Niels og Bodil 

Daisy. Find skifter m.v. 

Gotisk 

 3. november 

Kl. 10.00 – 12.30 

 

Sognesammenfald igen. Nu har vi nok fået kigget på det siden sidst, og 

andre foreninger i området, vil nok lave noget lignende, så der er måske 

flere sammenfald at se på. 

Indlæg: Jette 

Gotisk 

10. november 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

Per Andersen, slægtsforsker: 
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der 
har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man 
normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege 
detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og 
giver mange eksempler på, hvordan de anvendes. 

17. november 

Kl. 10.00 – 12.30 

 

Ejner om sin erfaring med anvendelsen af DNA i sin slægtsforskning. 

Indlæg : Ole Gram 

Gotisk 

24. november 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

Film: ”Sammenhold i krisetid” fra serien ”Danmarks Historie”. 

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. 

Der er også hjælp at hente vedr. programmer og computer m.v 
 1. december 

Kl. 10.00 – 12.30 

 

Afslutning: 

Prøv at tænke på jeres barndoms juleminder, så vi kan høre et par stykker. 

Julehygge og Smørrebrød. 
 8. december 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

Afslutning 

Indlæg. Aksel 

Gløgg og æbleskiver ? 

 


