Programmet for Efteråret 2018 :
Vi indleder Efterårssæsonen med en fortælling om Kroernes Historie
Mandag den 3. September 2018 kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6,
Aalborg
Foredrag ved cand. mag. Steen Ivan Hansen : Kroernes Historie
Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik - og af Danmarkshistorie. Erik Klipping udstedte
den første forordning om privilegerede kroer - paradoksalt nok, da han blev myrdet under
overnatning i en kirkelade, men først langt senere bliver systemet med landevejskroer rigtigt
udbygget.
Kroernes historie er nøje sammenvævet med vejenes historie, med færgestedernes og ikke mindst
med postvæsenets historie.
Til sidst randt den gyldne tid for de gamle privilegerede kroer ud. Hør her, hvorfor...

Kontaktoplysninger: Steen Ivan Hansen, Bredgade 56, 8340 Malling.
Tlf. 2636 1975. Mail: steenivanhansen@hotmail.com

Mandag den 1. Oktober Kl. 19.00-21.00; Medlemsmøde Stadsarkivet, Arkivstræde 1,
Aalborg;
Foredrag ved Forfatter Ove Madsen :
Danmarkshistorie på sogneniveau
Med udgangspunkt i de tre bøger "Sådan skulle det være", "Svare enhver sit" og "Egen lykkes
smed" fortæller forfatter Ove Madsen fra Outrup om dagligliv, samfundsliv og kristenliv i
Snejbjerg, et typisk vestjysk hedesogn, i perioden fra 1769 til 1914.
Det fortælles, hvordan mennesker, som levede i sognet, (måske) har oplevet periodens store og små
begivenheder. Fødsel, kærlighed og død – i nogle tilfælde pludseligt. Landboreformer, tekniske
fremskridt og andelsbevægelse. Druk og fattigdom, men også afholdsbevægelse. Åndelige
vækkelser: grundtvigianere og missionsfolk og dømmere.
Ove Madsen vil også fortælle os om de overvejelser, han gjorde, før han begyndte at skrive
bøgerne. Han vil fortælle, hvordan han bar sig ad med at gøre tørre data fra arkivstudier interessante
og læseværdige, ikke bare for slægtsforskere og lokalhistorikere, men også for almindelige
mennesker, spredt ud over hele Danmark.
Kontaktoplysninger : ove@ovemadsen.dk

og tlf. 2167 2027

Mandag den 5. November 2018 kl. 19.00-21.00; AAU; Badehusvej 21 (over gården), Aud. 6,
Aalborg
Foredrag ved cand. scient Per Andersen :
Slægtsforskning i 1900-tallet
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker. Foredragsholderen
gennemgår de vigtigste værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de
anvendes.
Kontaktoplysninger : per@andersen1.dk

og tlf. 5339 1500

Onsdag den 21. november 2018 er vi inviteret til foredrag i Slægt & Data / Dis Aalborg.
Foredraget er ved Arkivar, Forsker og phd. Asbjørn Romvig Thomsen, der vil fortælle
”Hvad skete der indenfor hjemmets fire vægge 1750-1970”
Nærmere oplysninger følger senere.

Mandag den 3. December 2018 Kl. 19.00-21.00; Medlemsmøde Stadsarkivet, Arkivstræde 1,
Aalborg;
Jens Aaberg har en spændende historie han vil dele med vi andre og så holder vi også lidt
julehygge.

Foredragene i september og november arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

