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Gæster til foredrag     pris 35,00 kr. 

 

04-09-2019 kl. 10.00 – 12.00 

Medlemsmøde Start på efterårs sæsonen. 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 

  

18-09-2019 kl. 11.00 – ??.?? 

Museumsbesøg Vi besøger Amager Museum. 

   Hovedgaden 4, Str. Magleby, 2791 Dragør. 

Vi mødes ved Rødovregård kl. 11:00 og kører der fra , i fælles biler, til museet. 

Der vil være mulighed for spisning i museets cafe, medbragt mad i haven, 

drikkevarer købes i cafeen. 

Museet har åben fra kl. 12:00 – 16:00 

Kun for medlemmer 

 

02-10-2019 kl. 10.00 – 12.00  # 

Medlemsmøde 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 

 

16-10-2019 kl. 10.00 – 12.00 

Medlemsmøde 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 
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30-10-2019 kl. 10.00 – 12.00  

Foredrag  Michael Dupont 

Når døden indtræder: Dødsattester og skifter. 

Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsattester og skiftesager. 

Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. 

kan give spændende oplysninger om dødsårsag og fødested. Vi skal også se på, 

hvordan man finder frem til et skifte, og hvad skifterne indeholder. I skifterne kan 

man f.eks. få et sjældent indblik i den afdøde og familiens hverdag: Hvilke møbler, 

tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det 

rigtige sted at lede. 

 

13-11-2019 kl. 10.00 – 12.00 # 

Medlemsmøde 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 

 

27-11-2019 kl. 10:00 -12:00 

Foredrag  Per Andersen 

Den Historiske Fortælling. 

Som slægtsforsker, vil vi helst kun fortælle oplysninger vi ved er korrekte. Men 

alligevel kan den historiske fortælling – hvor man sætter slægtens liv ind i en 

historisk ramme – være en måde, at levendegøre slægtens liv på. Her gives 

eksempler på, hvordan man arbejder med den historiske fortælling og hvad man 

skal være opmærksom på. 
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11-12-2019 kl. 10.30 – 15.00   

Medlemsmøde Juleafslutning 

Vi juler,  Annette, Annemarie og Inger står for det praktiske. 

Kun for medlemmer 

 

08-01-2020 kl. 10:00 – 12:00   

Medlemsmøde Start på forårs sæsonen. 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 

 

22-01-2020 kl. 10:-12:00 # 

Foredrag  Leif Sepstrup 

  Mord på bestilling 

 

05-02-2020 kl. 10:-12:00 

Foredrag  Per Andersen 

  Media stream 

 

19-02-2020 kl. 10:-12:00 # 

Medlemsmøde 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 

 

04-03-2020 kl. 10:-12:00  

Arkivbesøg  Besøg på Stadsarkivet. 

  Vi mødes ved Københavns Rådhus kl. 10:00 
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18-03-2020 kl. 10:-12:00 

Generalforsamling Kun for medlemmer 

 

01-04-2020 kl. 10:-12:00 

Foredrag  Carsten Wiedemann 

Danmark rundt med Danmarks kort 

En række spændende, morsomme og lærerige historier fra alle kroge af Danmark 

fra gamle tider til vore dage. Der er historier om Frederik 7. og H. C. Andersen, der 

er gruelige beretninger om svindel og mord, og der er fortællinger om ganske 

almindelige mennesker blandt fortidens og nutidens danskere. Vi skal høre om 

Danmarks første krimi-forfatter, og om tog, cykler, biler, både og masser af 

kongelige anekdoter. Og så er der spændende beretninger fra besættelsens og 

frihedskampens dage. 

 

15-04-2020 kl. 10:-12:00 # 

Medlemsmøde 

Er du gået i stå med din slægtsforskning, så kom og få hjælp til at komme videre. 

 

29-04-2020 kl. 10:-12:00 

Foredrag  ???? 

    

13-05-2020 Afslutning 

  Kun for medlemmer 

  

                                           


