Slægtsforskning Dine aner -deres liv og tiden Hold 742187
Med PC'en går vi på nettet. Vi søger bl.a. i kirkebøger og folketællinger. Dine aner, slægten og
deres liv, lærer du at kende. Ca. 80 % af slægtsforskning foregår på nettet. Bestilling af
arkivalier til et arkiv foregår nu på nettet, her lærer du hvordan. Du bliver fortrolig med
adresserne på vigtige arkiver. også på arkiver i udlandet. Endelig bliver du introduceret til
nogle slægtsforsknings-programmer, hvor du systematisk kan gemme- og arbejde med - din
nye viden, fx som stamtavler. Slægtsforskning slutter aldrig, men den kan få en god start!
lørdag 10.00-12.15 Start dato 14/10-2017
RKA 21 lektioner (7x3)
14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 25/11, 21/12, 9/12
alle dage fra 9-12
Underviser Gitte B. Høstbo
Pris for deltagelse 1.010 (800) kr.
Tilmelding til Rødovre kulturelle aftenskole på Tlf: 36757522 E-mail: Thomas Framholt
thomas@dofvestegnen.dk eller kontakt Gitte på mail; janhb@mail.danbbs.dk for spørgsmål.

Kursus på Skovly 8/1 - 11/1-2018 Hold nr. 832871
For tilmelding kontakt www.dofvestegnen.dk eller ring på 36757522.
Se mere om Skovly og kurset på hjemmesiden: Skovly Adressen for
højskolen er: Skovly, Langåsen 13, Ganløse, 3660 Stenløse. Skovly
er et hyggeligt kursus- og feriecenter ved Ganløse, som er ejet af
Rødovre Kommune. Skovly ligger i de mest fantastiske naturskønne
omgivelser. I kan gå nogle skønne ture i skoven, bruge de store
grønne arealer, hygge jer i vores opholdsrum og nyde den dejlige
og veltilberedte mad. Afstanden fra Rødovre er ca. 20 km, Ganløse
er ca. 3 km, Slagslunde er ca. 2 km, Stenløse er ca. 7 km, Måløv er ca. 10 km, Ballerup er ca. 15
km, Hillerød er ca. 17 km. Det tager ca. 10 min. at spadsere til Skovly.
Tilmelding til Rødovre Kulturelle aftenskole på Tlf: 36757522 E-mail: Thomas Framholt
thomas@dofvestegnen.dk eller kontakt Gitte på janhb@mail.danbbs.dk for spørgsmål.
Program for ugen kommer snarest.

