
Tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00 
 
Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 
       1.  Valg af dirigent. 

        2.  Formandens beretning. 
   3.  Forelæggelse af regnskab  herunder fastsættelse af kontingent for  2022 

4.  Behandling af indkomne forslag.  
5.  Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 
6.  Valg af revisor og revisorsuppleant 
7.   Eventuelt. 
 

Evt. forslag til behandling skal fremsendes til formanden senest 10. august 2021. 
Efter generalforsamlingen vil der være et lokalhistorisk foredrag. 

 
 
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 
 

Foredrag ved Ulrich Alster Klug om fæstebonden og slægtsforskeren. 
 
Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige 
udfordringer for slægtsforskeren. 
Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? ,og hvordan finder man frem til 
det relevante gods? 
Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning? 
Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels hjælpemidler 
til at finde frem til godsarkiverne og deres spændende materialer. Endelig giver 
han nogle praktiske eksempler 
 

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.00 
 

Ivan Jensen fortæller om slægtsforskning i udlandet. Han vil gennemgå nogle af de 

særlige problemer med at finde slægtninge i f.eks. USA, Tyskland, Sverige og 

Norge. 

 

Tirsdag den 5. oktober 2021  kl. 19.00 

Museumsinspektør og arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen fra Museum 

Østjylland fortæller om museet udgravninger og projekter fra 2020 samt viser 

nogle af de flotteste genstandsfund, som områdets flittige metaldetektorførere 

har indleveret. 2020 har været et yderst aktivt år for Museum Østjylland med 

mange spændende udgravninger. 

 

 

Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 19.00 

Klubaften: Ivan Jensen fortæller om de mange nye arkivalietyper, der er kommet 

på arkivalieronline. 

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.00 

Seniorforsker Vivian Etting fortæller om dronning Margrethe den 1. 

 
Margrete 1. var dronning med andel i regeringsmagten i Danmark 1376-
1412, i Norge 1380-1412 og i Sverige 1389-1412. Hun var uden 
sidestykke den mest magtfulde danske kvinde i middelalderen og 
grundlagde den såkaldte Kalmarunion. Margrete blev født i 1353 som 
datter af Valdemar Atterdag og dronning Helvig. Som 10-årig blev hun 9. 
april 1363 gift med kong Håkon 6. af Norge (og Sverige). 
Ingen kender måske Margrete 1. bedre end museumsinspektør og 
seniorforsker på Nationalmuseet, forfatter og historiker Vivan Etting, som 
har skrevet adskillige bøger og artikler om Margrete og den verden, som 
hun voksede op i. I sit foredrag giver Vivian Etting en introduktion til 
Margrete og hendes verden i midten af 1300-tallets Europa. 

 

 

 
Tirsdag den 16. november 2021 kl. 19.00 

Klubaften: 

Arkivleder Nina Adamsen eller Bent Kjeldsen fortæller om hvad man kan 

bruge Grenaa Lokalarkiv til (og lokalarkiver generelt). 

Tirsdag den 7. december 2021  kl. 19.00 
 
Benno Blæsild fortæller om julen og dens traditioner 
 
Julens Traditioner – fra hedenskab til gaveræs 
Benno Blæsild, der som verdens første juleinspektør har stået for Julen i 
Den Gamle By fra 1997 til 2004, belyser de historiske rødder bag den 
mest udbredte mærkedag på kloden. Den danske jul indeholder elementer, 
der kan føres direkte tilbage til den oldnordiske hedenskab; men som vi 
fejrer den i dag, har julen kun et par hundrede år på bagen. 

 


