Lørdag den 26. september.(FU/DIS)
Erhvervsarkivet
Cand. mag. Michelle Vang Aagaard
De fleste af os kender Erhvervsarkivet i Aarhus af omtale, men kun de færreste af os har
benyttet det. Vi får derfor besøg af cand. mag. Michelle Vang Aagaard, som vil fortælle om
Erhvervsarkivet, og om hvordan vi som slægtsforskere kan gøre brug af arkivet.
Vi får her en gylden mulighed for at høre om de forskellige arkivalier og få nogle praktiske
fif, som ikke alene kan hjælpe os til at finde anerne, men også kan give os en ide om det liv
de levede.
Lørdag den 31. oktober.
Udvandringen til USA, - hvem var de, og hvor blev de af
Hans Peter Poulsen kommer og fortæller om udvandrerne - hvem var de, og hvor blev de
af?
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning,
hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af?
Kan vi finde deres efterkommere? Vi vil her blive klogere på de kilder, som kan hjælpe os
på vej i søgen på slægtens efterkommere i USA.

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

En bondepige skriver historie
Foredrag om folkemindeforfatteren Helene Strange
Ved Cand.mag. Lene Vinther Andersen, arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Helene Strange
Den kendte forfatter og folkemindesamler (18741943) har haft stor betydning for indsamling af
folkeminder, lokal – og kulturhistorie.
Helene Strange var gårdmandsdatter med
begrænset skolegang bag sig, men alligevel blev
hun en af de få kvinder i tiden, der kunne leve af at
være forfatter og foredragsholder.
Foredraget belyser, hvordan ”bondepigen” Helene
Strange formidlede sine forfædres historie gennem
bl.a. slægtsromaner, foredrag og skuespil. Men hun
levendegjorde også fortidens bondeliv ved at
indrette sit hjem som et gammelt bondehjem,
iklæde sig en gammel egnsdragt og holde foredrag
på falstersk dialekt

Foto fra Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster

Lene Vinther Andersen
Hendes hovedinteresse er såkaldt almindelige menneskers hverdagsliv og
forestillingsverdener i de sidste 200 år. Har blandt andet undersøgt
- almuens lykkebegreber på baggrund af sagn og eventyr
- forestillinger om udstødte befolkningsgrupper som tatere og natmandsfolk
- nostalgi og autenticitet i relation til nutidens mundtlige fortællere.

Lørdag den 28. november. kl. 13
Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Arrangør: Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Gratis for medlemmer, - gæstekort kr. 50

Gotisk værksted ”Hjælp til selvhjælp”
For begyndere/let øvede og øvede:
28.september, 29.oktober, og 23.november 2015
åbnet værksted, gæster kr. 50.
Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 1, 4800 Nykøbing F.
Erindringsværksted
24.september, 2. november og 2. december
Har du lyst til at skrive erindringer?
Vi hjælper med at komme i gang med at skrive om dit eget liv.
Åbent skriveværksted, gæster kr.50
Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00
Sted. Kulturforsyningen, projektlokale, Voldgade 1. 4800 Nykøbing
Arbejdsgruppe ”Nye Slægtsforskere”
23. september, 28. oktober og 19. november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 17-19
Sted: Slægtsforskerrummet, Biblioteket, Kongensgade 43, 1. sal, 4800 Nykøbing F
Arbejdsgruppe ”Legacy”
22. september, 21. oktober, 17. november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 16.30-18.00
Sted: Nørre Alslev bibliotek, 1.sal, Helene Stranges vej 1, 4840 Nørre Alslev
Arbejdsgruppe/øve gruppe Lægdsrulle.
16. september, 14. oktober, 11. november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Vi håber meget på medlemmer der har rimelig kendskab til lægdsruller, og som har lyst til
at hjælpe andre i gang, også tilmelder sig.
Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196. 4800 Nykøbing F. kl. 19-21.30

