Den 16. april 2018

Kære Medlemmer.

Siden sidste nyhedsbrev er der afholdt medlemsmøde på Aalborg stadsarkiv , hvor Tommy Eggers
beskrev Eggers-grenen, med et glimt i øjet og et smil på læben, så den kunne føres tilbage til Gorm den
gamle.
Der var et pænt fremmøde og under kaffen var der god tid til en snak .

SKYND DIG! DU KAN NÅ DET ENDNU.
Mandag den 23. april kl. 19.00-21.00. Besøg hos Sundbysamlingerne på adressen,
Bryggergården, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby.
Sundbysamlingerne har netop haft fernisering på en ny
spændende udstilling – kom og se hvad det er !
Der vil være begrænset deltagerantal, hvorfor der vil være
tilmelding til dette arrangement, hvor tilmelding skal ske til
Flemming Højgaard, tlf. 4079 6462 eller mail : fl.hojgaard@gmail.com og skal være Flemming i hænde
senest mandag den 16. april.
Tilmeldingerne vil blive registreret efter først til Mølle-princippet
Mandag den 7. maj kl. 19.00-21.00; AAU;
Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6, Aalborg
(samme sted som vanligt)
Foredrag ved Seniorkonsulent Erik Kann : På kryds
og tværs i det gamle Herredsfogedarkiv.
Foredragene på Badehusvej sker i samarbejde med
Folkeuniversitetet
Tove Michelsen og hendes trofaste hjælpere der
afvikler workshop for nye slægtsforskere hver anden torsdag kl. 15-17 på Stadsarkivet kunne
godt bruge et par hjælpere mere – Tove siger, det er en stor glæde at hjælpe de nye
slægtsforskere og se den glæde de nye går hjem med og kommer igen 14 dage senere for at
tage næste skridt – så har du lyst og tid, så vil Tove m.fl. tage imod med kyshånd.

>>>>> HER HAR DU HELE EFTERÅRETS PROGRAM - LIGE TIL AT SKRIVE UD. <<<<<
OBS - OBS- OBS- OBS- OBS- OBS- OBS- OBS- OBS- OBS
Til efteråret vil der være en ændring i “Legacy “ undervisningen.
Torsdagsholdet fortsætter, men med mulighed for, at der kommer flere,
nemlig de fra mandagsholdet, der har lyst.
Muligvis bliver mandagsholdet lavet som en “slægts cafe” uden tovholder, hvor
der er mulighed for sparring med hinanden. Derom mere senere, når tovholderne har det på plads.
Det handler om resourcer fra underviserne, som gør et kæmpe arbejde, for at få det til at køre. Og
det er sårbart, pga helbred og overskud. Det er bestemt ikke lysten der mangler. Vi er meget
taknemmelige for at have både “Gotisk “ og “Legacy “ som frivillige tager sig af.
Som nyt vil der fremover på facebook være mulighed for at se, hvornår og hvilke møder vi holder
i foreningen. Gruppen hedder “Slægt Aalborg” . Find den HER og ansøg om medlemskab.
-----oOo-----

Venlig hilsen
Bestyrelsen

-----oOo----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.
Der er stadig enkelte der ikke har betalt årets kontingent. Skynd dig at gøre det
her: NEMTILMELD eller indbetal 150 kr på konto 7450 - 4439 600

-----oOo----Gå til foreningens hjemmeside

