Programmet for efteråret 2017 :
Vi kan allerede nu præsentere foreningens meget omfattende og spændende program for
efteråret 2017.
Vi indleder efteråret med et altid meget aktuelt emne :
Etik og Slægtsforskning
I samarbejde med HistorieAalborg afholdes workshop torsdag den 31. august kl. 15.0016.30 på HistorieAalborg (Stadsarkivet), Arkivstræde 1, Aalborg.
Bente Jensen fra Arkivet vil holde oplæg om emnet og efterfølgende vil emnet blive
diskuteret ”rundt om bordet” og vi tror der bliver meget at snakke om – vi ”stjæler” måske
alle lidt fra internettet, fra en andens Slægtsbog eller ….. ? Hvad kan vi - Hvad må vi ?

Mandag den 4. september Kl. 19.00-21.00; Strandvejen 19, Aud. 6, Aalborg
Foredrag ved Agnete Birger Madsen, Kvindemuseet.
Fra barnemord til fosterfordrivelse.
Agnete Birger Madsen fortalte sidste år i maj måned første del af historien, nemlig
Et Barnelig i en kuffert.
Nu følger så anden del af historien :
Fra barnemord til fosterfordrivelse
Foredraget fortsætter hvor vi slap sidste gang, nemlig i 1920érne, hvor der bliver flere
sager om illegale aborter og i de følgende år færre og færre barnemord. Jeg vil fortælle
om nogle af de fosterfordriversker, der afsonede deres dom i Kvindefængslet og om den
store illegale abort industri, der udviklede sig i løbet af 30’erne og 40’erne. Jeg vil
fortælle om nogle af de kvinder, der lagde krop til og ikke mindst om den voldsomme debat
om sexualspørgsmålet i de år, der bl.a. prægedes af Thit Jensen, mange læger,
sexualforeninger, svangerskabskommissionen, og om dannelsen af Mødrehjælpen…
Slægtsforskerdag, lørdag 23. september på Stadsarkivet.
I samarbejde med HistorieAalborg og DIS-Aalborg arrangeres en slægtsforskerdag, hvortil
temaet endnu ikke er endeligt fastlagt.

Der vil forventeligt i dagens løb blive afholdt forskellige foredrag og samtidigt være
mulighed for at mødes med andre slægtsforskere.
Nærmere informationer vil blive udsendt når programmet er endeligt fastlagt.

Mandag den 2. oktober kl. 19.00-21.00; Stadsarkivet Arkivstræde 1, Aalborg;
Medlemsmøde.
Medlemsmøde hvor Bent Olsen før kaffepausen vil fortælle en ”Svensker-historie”
nemlig :
Tulsnog Öppna Bommen – Historien om den svenske ane i uniform, men ikke den
uniform, som familiehistorien fortalte ??
Efter kaffepausen vil Jørgen Laustsen fortælle en anderledes historie om ”Et skolebillede
årgang 1950 og hvad det bragte med sig”- Et billede fra en lille Landsbyskole uden for
Rødby på Lolland.

Mandag den 6. november kl. 19.00-21.00, Strandvejen 19, Aud. 6, Aalborg
Foredrag ved Arkivar, Seniorforsker Steffen E. Jørgensen, Viborg.
Amterne og deres arkiver
Mange arkivbrugere kommer i berøring med amtsarkiverne, når de skal finde faderskabs-,
adoptions-, separations-, og skilsmissesager. At finde disse familieretslige sager kræver at
man kan håndtere amternes journaler og journalsager. En stor del af amternes arkivalier
er lagt på nettet, og foredraget vil berøre, hvordan man manøvrerer imellem journaler og
journalsager.

Mandag den 4. december kl. 19.00-21.00, Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg;
Medlemsmøde
Historien om Harry – Professor Stärkström – Stålmann
Kirsten Andersen og Flemming Højgaard fortæller om deres fædres fætter Harry Christen
Sørensen (1911-1994), som kaldte sig Professor Stärkström og tog navneforandring til
Harry Stålmann.
Efter et grundigt slægtsforskningsarbejde vil Kirsten og Flemming fortælle om nye og
overraskende sider af det interessante menneske, som Harry var. Udover at have studeret
arkivalier har de haft samtaler med familie til Harry og personer, der har kendt ham. I
løbet af foredraget kommer de ind på, hvad forskningen har bragt om et liv levet under
skæbnesvangre omstændigheder.
Foredragene i september og november afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Workshop for Nybegyndere og andre der er gået i stå:
Start uge nr. 36. d. 7. sept. Derefter alle torsdage i lige ugenummer, til og med uge nr. 50.
d. 14. dec. I tiden Kl. 15:00 – 17:00
Legacy – gruppen :
Mandagsholdet : Start uge nr. 35. d. 28. aug. Derefter alle mandage i ulige ugenummer, til
og med uge nr. 47. d. 20. nov. i tiden Kl. 10:00 – 12:00.

Torsdagsholdet : Start uge nr. 35. d. 31.aug. Derefter alle torsdage i ulige ugenummer, til
og med uge nr. 47. d. 23. nov. i tiden Kl. 13:00 – 15:00.
Foruden ovenstående Legacy-hold er der i samme tidsrum (både mandags- og
torsdagsholdet) planlagt undervisning for nye brugere af Legacy, maks. 10 deltagere på
hvert hold. Tilmelding vil være nødvendigt.
FamilySearch/Familytree:
Såfremt der er interesse vil der blive oprettet en ERFA-gruppe for ovenstående emne.
Henvendelse til Legacy-gruppen.
Gotisk Læsning :
Start uge nr. 36. d. 7. sept. Derefter alle torsdage i lige ugenummer, til og med uge nr. 48.
d. 30. nov. i tiden Kl. 12:45 – 14:45.
Der er i samme tidsrum planlagt undervisning for nye / nybegyndere i gotisk læsning.
Workshop, Legacy og Gotisk læsning foregår alle på HistorieAalborg (Stadsarkivet). Der
er ingen krav om tilhørsforhold til nogen slægtsforening og ej heller til tilmelding – bare
mød frem.

