Børn & Kultur
Byhistorisk Arkiv

Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Dato

21. januar 2022

Så går vi i gang!
I søndags blev det muligt at åbne for kurser og foredrag igen, og i mandags fik vi de gældende rammer for aktiviteterne. På den baggrund begyndte kurset om tysk historie i tirsdags, på søndag er der et inspirationsforedrag til at komme i gang med slægtsforskning, og mandag begynder kurset i gotisk skriftlæsning og værksted for lokal- og personalhistorie.
På grund af den ekstraordinære situation kommer der ikke et samlet program for hele halvåret, men med månedlige oversigter orienterer vi om
kommende aktiviteter og tilbud. For ture vil der dog blive udarbejdet specialprogrammer
Følgende sker i januar og februar
[Hvis ikke andet er anført, afholdes arrangementet i Samlingssalen]
Dato

Arrangement

23. januar kl. 14.00
(søndag)

Kom godt i gang med slægtsforskning og
kom videre
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Ideen bag foredraget er at vise, hvor man finder hvad, og hvordan man kommer i gang
uden at skulle betale en herregård. Faktisk behøver man ikke bruge mere end de 50 kr., det
koster for medlemmer af Sydvestjysk Egns- og
Slægtshistoriske Forening (SESF) at deltage.
For ikke-medlemmer er entreen 100 kr. –
medlemskab til 50 kr. kan tegnes ved indgangen. Foredraget er arrangeret i samarbejde
med Folkeuniversitetet.

24. januar kl.
16.30-18.00 [fortsætter 31. januar, 7.,
21. og 28. februar
samt 7. og 14. marts]

Kursus i gotisk skrift og administrationshistorie i samarbejde med SESF og Folkeuniversitetet
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
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På kurset lærer deltagerne af finde originale
kilder på internettet, og der læses gotiske tekster fra nettet (måske endda dine egne?) til at
øve sig i at læse.
Tilmelding ved køb af billet i arkivets webshop
(husk at logge dig ind, hvis du er medlem af
SESF): https://webshop-arkiv.esbjerg.dk/shop/38-billetter/1196-billet-til-vaerksted-for-lokal--og-personalhistorie/
Billetter kan i begrænset omfang købes i læsesalen i åbningstiden.
24. januar kl.
19.00-21.00 [fortsætter 31. januar, 7.,
21. og 28. februar
samt 7. og 14. marts]

Værksted for lokal- og personalhistorie
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
På kurset arbejder du med dit eget projekt,
hvad enten det er slægtsforskning eller lokalhistorie.
Ved fortællinger i pauser eller ved opståede
problemer er der inspiration at hente til, hvad
man også kunne gøre – eller ikke skal gøre.
Tilmelding ved køb af billet i arkivets webshop
(husk at logge dig ind, hvis du er medlem af
SESF): https://webshop-arkiv.esbjerg.dk/shop/38-billetter/1194-billet-til-gotisk-skrift-og-administrationshistorie/
Billetter kan i begrænset omfang købes i læsesalen i åbningstiden.

3. februar kl. 16.3018.00

SESF holder Slægtsforskercafé (se SESFs
program)
Slægtsforskercafeen er slægtsforskernes spørgetime og mulighed for at få andre medlemmers hjælp til at komme videre.
Gratis adgang for medlemmer af SESF. Billetsalg til ikke-medlemmer ved indgangen. Tilmelding er ikke nødvendig.

6. februar kl. 14.0016.00 – Søndagsmatiné

Nye ”besættelsestidsfund”
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Under hjemsendelse og Covid-19-nedlukning
har det været muligt at arbejde mere sammenhængende med nogle af pressefotograf
Paul Bøllings mange optagelser.
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De vil blive vist ved dette foredrag og sat ind i
en større sammenhæng.
Pris: 50 kr. pr. person. Billet skal være købt på
forhånd gennem arkivets webshop eller på arkivets læsesal.
22. februar kl.
16.30-18.00 – Fyraftensforedrag

Nyt fra Klatterup
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Klatterup ligger, hvor det altid har ligget, men
flere billeder og oplysninger er dukket frem under corona-nedlukningerne, og dem vil vi
gerne vise og fortælle om for interesserede.
Pris: 50 kr. pr. person. Billet skal være købt på
forhånd gennem arkivets webshop eller på arkivets læsesal.
Link til billetsalg i webshoppen til Klatterup-foredraget: https://webshop-arkiv.esbjerg.dk/shop/38-billetter/1222-nyt-fra-klatterup---fyraftensforedrag/

Næste opdatering foreligger udsendes i slutningen af februar.
Venlig hilsen
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Arkivchef
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