
Nyhedsbrev 30. marts 2017. 
  

Kære medlemmer af ”Slægtsforskere i Rødovre” 

  

Her følger de sidste nyheder for forårssæsonen 2017. 
  

  

Onsdag den 5. april 2017 kl. 10-12: 
Foredrag ved Leif Sepstrup 

Han vil fortælle om en kriminalhistorie: ”Ægtemand i overskud”  
En kriminalhistorie fra det virkelige liv i 1867, hvor der begås et mord i Harte sogn. En 
spændende historie,  
der fortælles med god humor og illustreres. Kriminalhistorie.dk er en dansk hjemmeside, 
der fortæller historier  
om samfundets udskud i slutningen af 1800-tallet.  
Efter pausen vises kilderne om personerne, således at hvis man selv finder slægtninge, som 
er kriminelle,  
kan dette være en vejledning i, hvordan man finder ud af mere. 
  

  

Onsdag den 19. april 2017 kl. 10-12: 
og 

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 10-12: 
Der er medlemsmøder.  
Hvis du har udfordringer i din slægtsforskning, så tage de relevante data med, så vi kan 
prøve at hjælpe dig videre. 
Har du et bestemt område i Danmark, som du vil have hjælp til at forske i sammen med 
ligesindede i samme område,  
så finder vi også ud af det. 
  

  

Onsdag 10. maj 2017 kl. 10 - ?: 
  

Så er det tid for vores medlemsudflugt, og turen denne gang går til Køge. 
  

Planen ser sådan ud: 
  

Kl. 10.00: 
Vi mødes på Rødovregård, hvor vi egner med, at der er bilplads til alle de tilmeldte, og så 
kører vi til Køge  
og parkerer på stationspladsen. 
  

Kl. 11.00: 
Vi bliver vist rundt i Sankt Nicolai kirke (Køge kirke) af én af de frivillige i kirken. 
  

Kl. 12.00: 
Vi spiser i Stigann Gourmet Restaurant i Sankt Gertrudsstræde 2 – tæt ved kirken. 



I skal vælge mad og betale det valgte senest på medlemsmødet den 19. april til Flemming. 
Se det medfølgende dokument! 
  

  

Kl. 14.00: 
Køge museum, hvor vi formentlig får en rundvisning, som tager ca. 1 time. 
Vi har ikke kunnet bestille den endnu, da museet er i gang med at udforme priser for bl.a. 
rundvisninger,  
og de kan først sige noget endeligt efter påske. 
  

Kl. 15.00 ca.: 
Indtil hjemturen - hvor tidspunktet aftales med den enkelte chauffør – kan vi nyde Køge By 
og torvet,  
hvor der er onsdagsmarked – eller gå rundt i museet på egen hånd. 
  

Foreningen betaler entré på museet – resten betales af den enkelte. 
  

  

Køge museum ligger i en gammel købmandsgård, som er fra 1619 – Nørregade 6. 
  

Den nye udstilling omhandler: 
”Krudt, kugler, kjoler, kaos, køjer, knogler og kendisser”. 
  

Rundt i byen er specielt dette hus i Kirkestræde 20 seværdigt: 
  



  

Danmarks ældste med nøjagtighed daterede bindingsværksbygning fra 1527. 
Huset er til daglig børnebibliotek. 
  

  

  

Med venlig hilsen 

  

Anni Johansen                         

Sekretær i foreningen 

  

Menukortet findes længere nede. 
  

  


