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Gæster til foredrag     pris 35,00 kr. 

 

08-09-2021 kl. 10:-12:00   

Medlemsmøde.            Velkommen tilbage efter en lang og ufrivillig pause 

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

 

22-09-2021 kl. 10:-12:00 #  

Generalforsamling. 

 

06-10-2021 kl. 10:-12:00     

Foredrag  Carsten Wiedemann.  Gæster 35,- kr. 

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 tog, cykler, biler, både og 

masser af kongelige anekdoter. 

Og så er der spændende beretninger fra besættelsens og frihedskampens dage. 

 

20-10-2021 kl. 10:-12:00   

Medlemsmøde. 

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

 

Se næste side: 
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Gæster til foredrag     pris 35,00 kr. 

 

03-11-2021 kl. 10:-12:00   

Foredrag:  Michael Dupont  Gæster 35,- kr. 

Om DNA fra en brugsvinkel. 

Er du blevet DNA-testet eller overvejer du det, men har svært ved at se, hvad det 

kan bruges til? 

Foredraget viser, hvad man kan presse ud af sine DNA-resultater, og hvordan man 

f.eks.  kan fastslå et faderskab 140 år efter, at barnet blev født uden for ægteskab. 

Det bliver også demonstreret, hvordan en DNA-test kan være med til bevise, at 

den anerække, man har stykket sammen ud fra kirkebøger og folketællinger, også 

er naturvidenskabelig korrekt. 

 

17-11-2021 kl. 10:-12:00 

Medlemsmøde. 

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

 

01-12-2021 kl. 10:-12:00  

Foredrag  Anette Hallev Gæster 35,- kr. 

Sæbeduft og Livsrejser. 

At tænke sig…  En forfader kan præge slægtens videre udvikling, blot ved at være 

til. 

I 2020 Bor Anette H. Hallev i Køge i Danmark, hun har fulgt sine aner og familien 

via slægtstræer og forskning fra 1500-tallet. 

Historien skulle vise sig at være mere end intesessant, da en opdagelse som 

efterkommer af Hugunotterne folder sig ud. 

Langsomt blev der åbnet en dør til grumme, duftende og særlige historier ved at 

slå op i støvede kirkebøger, besøge kirker og gå i forspor fra en tid som var. 



Aktivitetsliste efterår 2021 
 

Gæster til foredrag     pris 35,00 kr. 

Vi bevæger os fra Grenoble gennem Europa, via Tyskland, for endelig at tage imod 

invitationen til at bosætte sig i Fredericia og København. 

Her sidder vi nu.  Tak til hr. Fournaise, den gæve sæbemager. Var han ikke til, var 

jeg ikke til. 

 

15-12-2021 kl. 10:-12:00 

Juleafslutning:   Kun for medlemmer.  

 

 

 

 


