
Tirsdag den 6. september kl. 19.00   
 

Foredrag om Den Danske Kaffehistorie ved seniorforsker dr.phil. Annette Hoff, Den Gamle By.  

 

Et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 1660 og helt op til vor egen tid.  

Man får bl.a. et indblik i, hvordan forholdet har været mellem tedrikkere og kaffedrikkere,  

og udviklingen fra tidligere tiders luksus til nutidens hverdagsforbrug. 

 

Tirsdag den 20. september kl. 19.00 
 

Klubaften om Djursland og Mols i slutningen af det 17. århundrede.  

 

Tidl. professor Tony Martin fortæller om, hvorledes Christian V's Matrikel og  

forarbejderne hertil kan bruges som kilde af slægtsforskere og lokalhistorikere.  

Hvilke andre samtidige kilder kan også bruges? 

 

 

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 
 

Foredrag om tyske flygtninge i Danmark 1945-49 ved  

museumsinspektør John V. Jensen, Varde Museum. 

 

I begyndelsen af 1945 kom 250.000 østtyske flygtninge over Østersøen til Danmark  

og blev placeret i lejre over hele landet – også flere steder på Djursland.  

Foredraget beretter om dagligdagen i lejrene og flygtningenes videre skæbne. 

 

 

Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00 
 

Klubaften om ejendomshistorie og slægtsforskernes arbejde hermed.  

 

Ivan Jensen vil gennemgå nogle kilder, men andre må også gerne bidrage. 

 

Tirsdag den 1. november kl. 19.00 
 

Foredrag om ”Havet, kalken, den lette jord og købstaden Grenaa” ved  

museumsinspektør Nina Adamsen, Museum Østjylland.  

 

Foredragsholderen vil fortælle om museets nye permanente udstilling,  

der åbner 28. januar 2017, og hun vil løfte sløret for,  

hvad der gemmer sig bag udstillingens navn. 

 

Tirsdag den 15. november kl. 19.00 
 

Klubaften om lægdsruller.  

 

Ivan Jensen giver et oplæg, hvorefter vi hjælper hinanden  

med at søge oplysninger om vore aner. 



 

Tirsdag den 6. december kl. 19.00 
 

Foredrag om Grenaa bys historie set på gamle postkort ved  

posthistoriker Erik Sørensen, Grenaa.  

 

Et lokalhistorisk tilbageblik på Grenaa by illustreret af  

foredragsholderens unikke samling af gamle postkort. 

 

 

 

Bemærk! 
 

Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa. 

 

Klubaften den tredje tirsdag i måneden foregår på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa. 

 

Hjemmesiden – www.djursslaegt.dk 
 

Her findes mange gode oplysninger og kilder til vore forfædres liv på Djursland – specielt - 

Djurslandsdatabasen  

nu med mere end 65.000 personer med tilknytning til de 6 herreder på Djursland. 

 
 


