
Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 19.00 
 

Foredrag ”la Cour-slægten på Skærsø” ved historiker Vilfred Friborg Hansen, Rønde. 

 

Herregården Skærsø blev i 1825 købt på tvangsauktion af  L. U. la Cour.  

Han drev gården frem til et mønsterbrug. Slægten virkede på Skærsø gennem tre generationer. 

 

Tirsdag den 10. januar  2017 kl. 19.00 
 

Kursus i slægtsforskning øvede 1. 

Instruktør Ivan Jensen 

Tilmelding senest  5. januar  til: Kjeld Simonsen  (kksgrenaa@gmail.com)  

Max. 20 deltagere. Kursusgebyr 50 kr. dækkende alle 4 aftener. 

 

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 
 

Billedforedrag ”Grenaa i 1970-erne” ved Trine Grejsen, Grenaa Egnsarkiv. 

Dette foredrag afholdes i samarbejde med LOF, og der opkræves for alle 30 kr. i entre. 

 

Tirsdag den 24. januar  2017  kl. 19.00. 
 

Kursus i slægtsforskning for øvede 2. 

 

Tirsdag den 7. februar  2017  kl. 19.00. 

 

Sociale relationer blandt landboerne ved historiker ph.d. Martin Bork, Ringsted 

Foredraget vil give eksempler på, hvordan oplysninger fra en lang række  

kilder kan kædes sammen til en helhedsforståelse af et lokalt samfunds  

mennesker for 200 år siden. 

 

Tirsdag den 14. februar  2017  kl. 19.00 
 

Kursus i slægtsforskning for øvede 3. 

 

Tirsdag den 21. februar 2017  kl. 19.00 
 

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning. 

3.  Forelæggelse af regnskab  herunder fastsættelse af kontingent for  2018 

4.  Behandling af indkomne forslag.  

5.  Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

6.  Valg af revisor. 

7.   Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen lokalhistorisk indslag af Jens Daugaard. 

 

Tirsdag den 28. februar  2017 kl. 19.00 
 



Kursus i slægtsforskning for  øvede 4.                   

 

Tirsdag den 7. marts  2017  kl. 19.00.  
 

Foredrag ”Djurslands arkæologi” ved museumsinspektør Lisbeth Wincent, Museum Østjylland.  

En orientering om de seneste fund og igangværende undersøgelser. 

 

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00 i Veggerslev Forsamlingshus 
 

Foredrag: Barnemordet i Veggerslev v/kriminalhistoriker Leif Sepstrup,  Herning. 

I 1831 blev der begået et barnemord på en fæstegård i Veggerslev by. Sagen,  

der fyldte meget i det lille landsbysamfund, blev behandlet først ved Byretten i Grenaa  

og senere ved Landsretten og Højesteret. Der findes derfor i dag meget kildemateriale,  

som foredragsholderen har gennemgået. 

Der vil denne aften blive opkrævet 30 kr. i entre for alle. 
 

Tirsdag den 21. marts  2017  kl. 19.00  
 

Klubaften med opfølgning på det netop afholdte kursus i slægtsforskning.  

Vi udveksler viden og erfaring og hjælper med konkrete spørgsmål. 

 

Tirsdag den 4. april  2017  kl. 19.00. 
 

Landhåndværk og landhåndværkere ved museumsinspektør Gudrum Gormsen, Holstebro. 

Livet på landet har forandret sig meget i de seneste 50 år.   

Engang myldrede de af liv. Her var mejeri og brugsforening, en købmand og en del forskellige 

håndværkere. 

 

 

Bemærk! 

 

Foredrag den første tirsdag i måneden foregår i Kulturhuset Pavillonen,  

Kærvej 11, 8500 Grenaa. Kl: 19.00  (store Momme) 

 

Klubaften, kursus og generalforsamling  

foregår  i mødelokalet  på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa  

 
 


