Programmet for resten af Foråret 2018 :
Mandag den 5. Februar Kl. 19.00-21.00; Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg;
Foredrag ved Jakob Ørnbjerg, historiker, ph.d.
Historien om en henrettelse
I foråret 1750 satte fundet af et barnelig på Storvorde kirkegård den østhimmerlandske landsby på
den anden ende. Mistanken rettede sig snart imod den ugifte Margrethe Jochumsdatter, der
efterfølgende blev dømt skyldig og henrettet for barnemord. Via de bevarede kirkebøger,
justitsprotokoller og regnskaber bliver det muligt at oprulle denne tragiske historie.

Mandag den 5. marts kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6, Aalborg
(samme sted som vanligt)
Forfatter m.v. Anne Holm Christensen vil give sit bud på hvordan man skriver en bog om ens
families liv ?
Anne Holm Christensen er mangeårig arbejdsmiljørådgiver og underviser. Arbejder nu som
selvstændig forfatter og foredragsholder blandt andet på baggrund af studier i historie ved Syddansk
Universitet og Københavns Universitet.

Sådan skriver du en bog om din families liv
Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres nære
forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være
tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie
kan samles om.
På baggrund af to bogudgivelser, der tager udgangspunkt i familiehistorier, men også inddrager
den historiske tid i samfundet, fortæller jeg om, hvordan du kan omsætte interessen for dine
forgængere til læsbare historier for dine efterkommere, - og måske for andre.
o
o
o
o
o

Hvordan foretager du en historisk research af tiden, familiemedlemmerne levede i?
Hvordan bygger du den gode historie op?
Er det for eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv?
Hvad skal du undgå, hvis du vil have nogen til at læse med?
Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?

Generalforsamling Mandag den 19. marts kl. 19.00, Strandvejen 12-14, Aalborg.
Dagsordenen m.v. vil blive udsendt senere.

Mandag den 9. april kl. 19.00-21.00, Stadsarkivet, Arkivstræde 1, Aalborg
Tommy Eggers vil fortælle om sin egen slægtsforskning
Mandag den 23. april kl. 19.00-21.00. Besøg hos Sundbysamlingerne på adressen,
Bryggergården, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby.
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.
Erik Kann vil komme ind på den meget magtfulde stilling herredsfogeden havde indtil 1919. Ved at
sammenholde mange forskellige protokoller, (forhørsprotokoller, tinglysnings-, skøde- og
panteprotokoller, testamenter) afdækker han en voldsom familiefejde, der får helt uventede følger
for en familie på en gård lidt uden for byen Taars i Vendsyssel.
Foredragene i januar, marts og maj afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Workshop for Nybegyndere og andre der er gået i stå:
Start torsdag d.11. januar. Derefter alle torsdage i lige ugenummer, til og med d. 19. april i
tidsrummet Kl. 15:00 – 17:00
Legacy – gruppen :
Mandagsholdet : Start mandag d. 15. januar. Derefter alle mandage i ulige ugenummer, til og med
d. 23. april. i tidsrummet Kl. 13:00 – 15:00. BEMÆRK NYT TIDSPUNKT
Torsdagsholdet : Start torsdag d. 4. januar. Derefter alle torsdage i ulige ugenummer, til og med d.
26. april i tidsrummet Kl. 13:00 – 15:00.
Gotisk Læsning :
Start d. 11. januar. Derefter alle torsdage i lige ugenummer, til og med d. 19. april i tidsrummet Kl.
12:45 – 14:45.
Workshop, Legacy og Gotisk læsning foregår alle på HistorieAalborg (Stadsarkivet).

