Efterårssæson 2016
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
24.september
Emne: Uægte børn og arme kvinder (DIS)
v/Michael Dupont
Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for
at finde oplysninger om den "udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på,
hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Vi skal også se på
Fødselsstiftelsen, hvor kvinder kunne føde i hemmelighed og måske er registreret i de berømte
udsætterprotokoller. Selv om moderens navn ikke står i kirkebogen, kan der være muligheder
alligevel. Meget af dette materiale findes nu på internettet.

22. oktober
Svenske jernbanearbejdere, roepolakker og andet godtfolk
v/Susanne Krogh Jensen
I foråret 1893 kom de første 400 polske landarbejdere til Lolland for at arbejde i roemarkerne. Det
var startskuddet til 36 års arbejdsindvandring af de såkaldte roepolakker, der som sæsonarbejdere
kom til Danmark for at dyrke sukkerroer. Siden midten af 1800-tallet var allerede indvandret
tusindvis af svenske arbejdere, som fandt beskæftigelse som tjenestepiger, jernbanearbejdere,
stenhuggere osv. Mange danskere i dag er efterkommere af disse to indvandrergrupper. I
foredraget fortæller Museumsinspektør ved Immigrantmuseet, Susanne Krogh Jensen, om
indvandring fra slutningen af 1800-tallet, og om hvad vi kan få at vide om de indvandrede
mennesker i de bevarede kilder. Foredraget tager udgangspunkt i Immigrantmuseets databaser
over arbejdsophold, indfødsret og udviste.
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1,
4800 Nykøbing F.
Gratis for medlemmer, gæstekort kr. 50,00

19. november
Danskerne i fest og glæde. (FU)
v/ Pia & Per Sørensen
Vi skal denne eftermiddag beskæftige os med danskerne i fest og glæde. I gamle dage var der ikke
mange muligheder for at more sig, dog har dans gennem århundreder været én af de centrale
muligheder for underholdning i alle samfundslag.
Vi skal her møde en slægtsforsker, der har specialviden indenfor dans og musik, og han vil, i billede
og lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede og hyggede sig med, når de var til gilde.
BEMÆRK: Foredraget holdes på Sophieskolen, Pentagonsalen, Merkur Plads 4, 4800 Nykøbing
Kl. 13-15

Øvrige aktiviteter i september, oktober og november
Åbne værksteder, - for alle. Ikke medlemmer: kr. 50,00
Arbejdsgrupper, kræver medlemskab

Gotisk værksted ”Hjælp til selvhjælp”.
19.september, 26.okktober, 17.november.
For begyndere/let øvede og øvede de to sidste grupper arbejder med egne tekster
Åbnet værksted, gæster kr. 50,00
Tidspunkt alle dage: kl. 16.00-18.00
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

Skriveværksted.
22.september, 24. oktober, 14.november
"Vi skriver om en eller flere af vore egne aner"

Åbent værksted, gæster kr. 50,00
Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00
Sted. Kulturforsyningen, projektlokale, Voldgade 1. 4800 Nykøbing

Arbejdsgruppe Legacy.
4.oktober, 9. november, 7. december
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 16.00-18.00
Sted: Møllebakkeskolen, Pedelboligen, Nykøbingvej 196. 4800 Nykøbing F.

Arbejdsgruppe/øve gruppe Lægdsrulle/ejendomsoplysninger
27. september, 2.november
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Vi håber meget på at medlemmer der har rimelig kendskab til lægdsruller/ejendomsoplysninger,
og som har lyst til at hjælpe andre i gang, også tilmelder sig.
Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196. 4800 Nykøbing F.
kl. 19.00-21.30

