Den 23. august 2017

Kære medlemmer
Den omskiftelige danske sommer er ved at være ovre – vi håber dog at alle trods alt har
kunnet finde plads og tid til lidt sommerhygge.
Men nu skal vi til det - Vi indleder efteråret med et altid meget aktuelt emne :
Etik og Slægtsforskning
I samarbejde med HistorieAalborg afholdes workshop
torsdag den 31. august kl. 15.00-16.30 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 ?
Alle er velkomne.
Tilmelding til
HistorieAalborg, mail: historieaalborg@aalborg.dk eller tlf. 9931 4234

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…
Fordraget afholdes sammen med Folke Universitetet.
Slægtsforskerdag, lørdag 23. september på Stadsarkivet.
Program:
Kl. 10.00: Velkomst.
Kl. 10.15: “De have gået i Ære og
Rigdom”. I 1580’erne tog den
omrejsende, hollandske handelsmand
Hermann van Ginchel borgerskab i
Aalborg, giftede sig med en
borgmesterdatter, blev rådmand i byen og
opbyggede en solid købmandshandel.
Med udgangspunkt i van Ginchel
familiens forhold tegner historiker Jakob
Ørnbjerg et billede af livet som indvandrer
i 1500-1600-tallets Nordjylland. Andre
tyske og hollandske indvandrerfamilier,
der slog sig ned i Aalborg i perioden, vil også blive beskrevet undervejs i foredraget.
Foredraget varer ca. 1 time og efterfølgende en workshop, hvor publikum kan stille
spørgsmål.
Kl. 12.30: Frokostpause.
Kl. 13.00: Slægtsforskning i Tyskland. Foredrag med Inger Buchard, Varde, modtager af
Slægtsforskerprisen 2016.
Slægtsforskning i Tyskland hviler, som i Danmark, på to søjler: søgning på internettet og
kontakt til arkiver. Foredraget vil give en præsentation af de væsentligste tilgængelige
tyske databaser, og den tyske CompGen’s hjemmesidekompleks vil være
omdrejningspunktet i en introduktion til, hvordan man finder frem til det rigtige arkiv. En
kort gennemgang af de mange forskellige Tysklandskort vil forsøge at gøre landets
arkivstruktur gennemskuelig.
Kl. 15.45: Afslutning.
Hele dagen vil der være mulighed for starthjælp til nye slægtsforskere.

Arrangører: HistorieAalborg, Slægt & Data / DIS-Aalborg og Slægtshistorisk Forening for
Aalborgegnen.
Sted: HistorieAalborg, Arkivstræde 1, Aalborg.
Samtidigt vil der hele dagen være mulighed for at mødes med andre slægtsforskere og
medlemmer fra de arrangerende foreninger.
Foredraget om Slægtsforskning i Tyskland afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Vi har modtaget følgende fra Tovholderne til Legacy m.m. :
Lidt orientering om vore hjælpeaktiviteter.
Legacy-erfa grupperne fortsætter som
tidligere, med vore aktiviteter Mandage kl.
10:00 – Kl.12:00
Ligeledes vore aktiviteter Torsdage kl.
13:00 – kl. 15:00
Der er ligeledes på samme tider, oprettet
Legacy begynderkursus, disse er på 7
lektioner, så de er afviklet ved udgang af november.
Disse ny begynderkursus, Styres og afvikles af Arne Leismann. Der er 10 deltagere på
hvert hold Mandag og Torsdag.
Da Legacy er opkøbt af MyHeritage, vides naturligvis ikke meget om Legacy fremtid, det
vides dog, det Danske Team med blandt andre Anne Marie H, som Teamleder fortsætter.
Og da Legacy er et program som er på egen Pc, kan
Legacy jo fortsat fungere.
FamilySearch / FamilyTree, har jo også interesse, og der
er flere af vore Legacy deltagere som vi sikkert skal
hjælpe dermed, så en erfa-gruppe med dette emne er
meget sandsynligt.
Gotisk læsning, Det fortsætter som vanligt på torsdage i
lige ugenummer, første gang d. 7. sept. I tiden Kl. 12:30 –
kl. 14:30
Her oprettes også et begynderhold, som Birthe Hansen
og Else Melgaard vil være hjælpere med.
Alle er naturligvis meget velkommen med gode råd og
ideer og hjælp.
Det var lige lidt om vore kommende aktiviteter.
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.

Opfordring fra Aalborg Stadsarkiv :
Vi har modtaget en opfordring fra Aalborg Stadsarkiv
omhandlende et meget spændende projekt hvortil der
søges deltagere – profilen på deltagerne passer fint med
en stor del af vore medlemmer og vi vil da meget gerne
opfordre til at melde sig, hvis også du syntes det lyder
spændende – så meld dig som deltager og tag gerne
”naboen” med eller del opfordringen med nabo, venner og
familie :
Hej
Tove har nævnt det for dig. Vi har fået midler til et projekt om IT, historie og slægt – og
skal finde 15 personer meget snart … til et forløb i efteråret, der starter 5. september. Det
er gratis. Har du /I mulighed for at dele det i foreningens regi. Jeg tænker lidt på personer
ala dem, vi møder til begynder workshops – men også nogle der kender nogle, der ville
være interesserede. Kurset ser også på hvordan mental aktivitet kombineret med fysisk
bevægelse kan holde en frisk længere.
Her er beskrivelsen:
Hold Hjernen frisk – kender du nogen, der kunne få glæde af at deltage dette projekt?
eller måske har du selv lyst ?
Det handler om, hvordan IT kan bruges til at knytte du og din families personlige historie til
byen, landskabet og historien, samtidig med du bliver grundigt introduceret til hverdags-IT.
Det hele er gratis og foregår på Stadsarkivet og på Biblioteket. Vi kommer også rundt i
byen.
Det hele starter 5. september, og der er afsat 15 uger til hele forløbet, så der tilstrækkeligt
plads til at lære i forskelligt tempo –til at snakke sammen og hygge.
Hold Hjernen frisk handler om, hvordan du kan forlænge din hjernes udløbsdato med
mental motion og fysisk aktivitet.
Læs mere https://www.aalborg.dk/…/2…/08/knaek-koden-til-dit-seniorliv
og kontakt gerne Torben Fløjgaard Jakobsen på 2520 4374 eller
mail torben.jakobsen@aalborg.dk
Projektet er et samarbejde mellem DGI, Center for Sund Aldring, Aalborg Bibliotekerne og

Aalborg Stadsarkiv, der nu går på jagt efter løsninger til det aktive seniorliv.
Mvh. Bente
Foreningens hjemmeside : www.slaegt-aalborg.dk

Som altid vil foreningens kasserer (flemmingviking@yahoo.dk) meget gerne have at vide
hvis der sker adresseændringer, telefonændringer eller hvis nogen får ny e-mailadresse.
Med ønsket om et fortsat godt slægtsforsknings 2017 ønsker vi alle en fortsat god
sommer og på gensyn den 31. august (28. august Legacy).
Bestyrelsen.
.
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