
Tirsdag den 20 september 2022 kl. 13:00 

Klubaften: Rundvisning på Maltfabrikken i Ebeltoft med guide.

Man sørger selv for at komme til Ebeltoft.
Mødestedet er Brewpubben, Maltvej 12, kld., 8400 Ebeltoft.
Her bliver vi hentet af Maltpedellerne, som står for rundvisningen.
En rundvisning tager 1-1½ time, alt efter kondition og spørgelyst.
Arrangementet er gratis og kun for medlemmer.

T  irsdag den 4. oktober 2022 kl. 19:00 

Foredrag ved Rikke Alsbjerg Schøning og Tina Bjerregaard,
Museumsinspektører, Museum Østjylland

”Kolindsund – søen der deler vandene”

I år er det 150 siden, første spadestik til afvandingen af Kolindsund blev
taget. Engang var søen Jyllands største. I dag er området et langstrakt
kulturlandskab indrammet af de kanalsystemer, der fra 1872 - 1878 blev
udgravet med håndkraft! Kolindsund fortæller danmarkshistorie, og søen
har siden dræningen været et tilbagevendende debatemne, som har delt
vandene lokalt og nationalt.

Tirsdag den 25 oktober 2022 kl. 19:00

Klubaften: Foredrag ved Lotte Printz i Kulturhuset Pavillonen

Skriv din livshistorie: Gratis for alle

Har du lyst til at fortælle dine børn og børnebørn din livshistorie – eller bare
nogle sjove episoder fra dit liv?
Eller vil du gerne fortælle andre slægtsforskere, hvordan du fandt frem til
dine aner? Journalisten Lotte Printz giver tips og gode råd om, hvordan du
kommer i gang.

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 19:00

Foredrag ved Simon Ryvang True, museumsinspektør Museum Østjylland

I kløerne på Gestapo:

Om Gestapos politifolk, håndlangere og stikkere og om de modstandsfolk,
der havnede i kløerne på dem.
Hør om det berygtede tyske sikkerhedspoliti Gestapos arbejde på Djursland
og Randersegnen. Historiker Simon Ryvang True fortæller om et af de
sorteste – men også mest spændende – kapitler i danmarkshistorien.
Gennem personskildringer tegnes der et billede af de ansatte, deres
metoder og af konsekvensen for de modstandsfolk, der blev taget til fange,
eller som nåede at flygte.

Tirsdag den 29 november 2022 kl. 19:00

Klubaften: Besøg i Grenaa kirke

Vi mødes kl. 19.00 ved kirken, hvor der er en rundvisning på ca. 30 min.
Herefter går vi ca. 200 meter hen til Grenaa Sognegård.
Her vil Kjeld Simonsen fortælle om Grenaas kirker gennem 1.000 år.
I forbindelse med foredraget vil der blive serveret gløgg, kaffe og småkager.
Arrangementet er kun for klubbens medlemmer og er i øvrigt gratis.

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19:00

Foredrag ved Jens Daugaard, lokalhistoriker

Foredrag om pengeinstitutter i Grenaa gennem tiden, herunder en særlig
fortælling om Djurslands Landmandsbank, som krakkede i 1922.
I år er det samtidig 100 år siden, at en gruppe personer stiftede Banken for
Grenaa og Omegn, der senere, nemlig i 1965 blev en del af Djurslands Bank,
som fortsat eksisterer i bedste velgående.


