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Nyhedsbrev den 3. marts 2018. 
 
Kære medlemmer af Slægtsforskere i Rødovre. 
Så er det på tide at gøre opmærksom på de sidste aktiviteter i dette forår. 
 
Som I tidligere har fået beskrevet er der foredrag næste onsdag: 
 
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 10-12. 
 
Foredrag ved forfatter og byhistoriker Allan Mylius Thomsen 
”En baggårdsrod i København” 
 
Allan giver et fængslende tidsbillede af en proletar-drengs opvækst på det ydre 
Nørrebro, baseret på hans egne erindringer i hans bog om barndomsoplevelser i et 
arbejderhjem i 1950'erne. Her fortæller han om de små overfyldte lejligheder, 
baggårdene, gadekrigene og drengestregerne, og også om arbejderfamiliernes 
solidaritet og sammenhold, og om drømme om større materiel velstand og lykke. 
Erindringerne er krydret med byhistoriske, faktuelle oplysninger, der sætter "det 
glemte årti" i et samfundshistorisk relief. En tid hvor minderne ofte opleves som 
sort/hvide, som de familiealbum, aviser og film, som i dag er med til at holde vores 
minder om halvtredserne levende. 
 
 
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 10-12. 
 
Der er generalforsamling – kun for medlemmer. 
Mød talstærkt op, og få mulighed for at få indflydelse på foreningen. 
 
 
Onsdag den 4. april 2018 kl. 10-12. 
 
Vi mødes på Frederiksberg Stadsarkiv kl. 10 hvor vicestadsarkivar og Cand. Mag. 
Lars Schreiber vil tage sig af os. 
Vi får en rundvisning og orientering om de muligheder, vi som slægtsforskere har for 
at finde oplysninger om vores slægt, som har boet på Frederiksberg i kortere eller 
længere tid. 
Vi får derefter mulighed for at lede i diverse arkivalier efter data om vores egen 
slægt, så tag endelig oplysninger om de mulige personer med. 
Frederiksberg Stadsarkiv ligger på Frederiksberg Rådhus i kælderen. 
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Der er kun plads til 20 personer, så meld jer så hurtigt som muligt til Flemming 
Nordquist Johannesen. Det går efter ”først til mølle-principper”. 
 
 
Onsdag den 11. april 2018 kl. 12-15. 
 
Der er netcafé, hvor I kan komme med jeres problemer omkring PC´en, Legacy eller 
jeres egen slægtsforskning. Vi hjælper så godt vi kan. 
Hvis I har brug for at få fulgt op på emner – evt. ud fra foredragene - kan vi hjælpe 
jer videre, så godt vi kan. 
 
 
Onsdag den 18. april 2018 kl. 10-12. 
 
Der er medlemsmøde, hvor I kan komme med det, som I gerne vil have hjælp til eller 
vil diskutere med andre i gruppen.  
Vi aftaler også, hvordan vi kommer ud til Frilandsmuseet, og hvad der skal ske 
derude. 
Vi regner med en rundvisning, som har et tema, der har relation til tidligere tider, og 
som kan bruges som idé til vores slægtsforskning. 
 
Onsdag den 2. maj 2018 kl. ? 
 
Tur til Frilandsmuseet som afslutning på foråret 2018. 
Kun for medlemmer. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anni Bruhn Johansen 
Sekretær i Slægtsforskere i Rødovre 
 
 
 
 
 
 


