Slægtsforskning
Workshop - vi hjælper hinanden
med problemer i forbindelse med slægtsforskning
Kære alle!

September 2014

Så er det tiden at samles igen omkring vores fælles hobby. Torsdag, den 4. september kl. 19, er der
igen samling på Tømmervej 11 i Skjern.
Aftenens program er, at der ikke er et program. Vi skal lige finde sammen igen, drøfte hvad vi har
studeret i i den lange ferie ☺
Har I noget spændende at fortælle, noget, der omsider er blevet løst, så fortæl os andre om det.
Else eller Jørgen Christensen vil orientere om situationen omkring Gotisk læsekreds, som faktisk
har været noget af en succes med god tilslutning.
De øvrige aftener i efteråret 2014 vil foreløbig dreje sig om flg.:
2. oktober: Hans Toudal og Per Laugesen kommer og hjælper os med at downloade BK7 og fortæller om de ændringer, der er i forhold til BK6. Mød endelig op, så vi kan få styr på det.
6. november: Jørgen Christensen kommer med et resumé af de ting, han tidligere har gennemgået
vedr. matrikler, realregistre og skødeprotokoller. Jørgen vil nok også komme ind på de nye muligheder, der er kommet på Arkivalieronline i forbindelse med emnet, så vi er godt “klædt på” til Anton Blåbjergs foredrag. Indlægget vil ikke tage hele aftenen.
Tirsdag, den 18. November: Foredrag ved Anton Blåbjerg på Dejbjerglund Efterskole omhandlende
”Ejendomme før 1920” Tilmelding er nødvendig, da skolen står for kaffebordet, og størrelse af lokalet. Men vi håber på, I slutter op om dette, når det nu arrangeres i vort område. Alle kan selvfølgelig melde sig til, også selv om man ikke tidligere har været med i Work-shop eller Nordvestjysk
Slægtshistorisk Forening som medlem. Opslås i dagspressen.
4. december: uden emne.
Håber I alle er med igen, og et par nye vil da også være velkommen.
Hilsen Gitte og Erik
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