Andre interessante hjemmesider har hentet stof fra vore sider
og lagt henvisning hertil

Tvis Lokalhistorie
En hjemmeside over alt af hvad som rører sig i Tvis

Åbn her
Livet i Tvis

Erhverv

Livet på husmandsstedet
Birkholm i Tvis fra 1937

Livet på gården Ll. Uhrlund i
Tvis fra 1946 – 1958

Tilknyttet pdf-fil
Åbn egen hjemmeside

Tilknyttet pdf-fil
Åbn egen hjemmeside

Mergellejet ved Tvis Kloster

Harry Andersens store
samling af gamle redskaber

Tilknyttet pdf-fil
Åbn egen hjemmeside
Tekstileventyr
Gjedbo Skole 1964 – 70

Personlige
beretninger

Andrea Nielsen

En hjemmeside med løbende debatemner ved forskere for slægt og
lokalhistorie

Nyeste Artikler

Anders Kjærs erindringer

Sarpsborgpigen på Struer havn

Venø hjemmeside
En hjemmeside med løbende opdateringer for livet på Venø

Åbn her
Venøs historie

Christian Østergaard Jensen har
på sin hjemmeside mange
erindringsbeskrivelser fra bl.a.
Venø: www.underregnbuen.dk

underregnbuen

Staunstrup slægtsforskning
En hjemmeside med opdateringer over slægtens rødder fra ”Staunstrup” i Flynder.
Med rod ved Staunstrup slægtsforskning nævnes:

Åbn her
Slægtsforskning/
Slægtsforskere
Se denne side

Se Ella og Christian's imponerende hjemmeside.

Ella og Christian
Om Staunstrup

Thingfamily ved slægtsforsker Doris Thing Pedersen
Som slægtsforsker er Doris Thing Pedersen en kendt personlighed, som glæder mange med sin
store entusiasme med løsninger for selv de sværeste opgaver.
Ved hendes hjemmeside for slægtsforskning foreligger dataregister tilbage til Tip-8-oldeforældre.
Åbn her
Da vi har fælles slægtsrødder ved tipoldeforældre generation, har Doris Thing Pedersen bidraget
ved flere efterforskninger over fælles slægtsrødder ved vore sider.
Dataregistrering herom kan ses ved hendes hjemmeside under Wiliams aner tipoldeforældre pkt.18,
vedr. Mads Andersen Nørskov, kendt som Mads Nørskov, født 1747 på Venø.
Se også ved oldeforældre pkt.8, vedr. Eva Marie Anthonisdatter. E.M.A. side herved.
Nærmere herved med henvisnings uddrag til Christian Østergaard Jensens hjemmeside

JDR historier / Teddy Børgesen
En hjemmeside for jyske dragonregiment med hundredvis af militære billeder og referater, samlet og
opsat ved Teddy Børgesen.
Åbn her

Den danske brigade i Tyskland

Min tid i Itzehoe

Arne Jensen ved
brigaden

Klik billede for direkte
Klik billede for direkte

Aktuelle facts for et par af kommandoens vogne ved
Den danske brigade i Tyskland

Klik billede for aktuelle facts

Klik billede for aktuelle facts

Mercedes 300, med reg. nr. 80.000
Denne var kommandochefens vogn ét.
Vognen havde garage ved Stabsdelingens garagevagt med udkørsel
herfra.
Nærmere herom kan ses herved
Kommandoens to kantinevogne, med reg. nr. 80.069 og 80.070
Blev benyttet som servicepleje for soldater under øvelse.
Vognen havde garage ved Stabsdelingens garagevagt med udkørsel
herfra.
Nærmere herom kan ses herved

BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum
”BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum” er en selvstændig klub, som kan
optage medlemmer uden tilknytning til fagforeninger, hvortil enhver senior
som er ude af arbejdsmarkedet kan blive optaget som klubmedlem, og
deltage ved klubaktiviteterne.
Udgangsdør til det virkelige liv
ude i den store vide verden

Vores hjemmeside som anvendt kildeorgan
Dele fra vores hjemmeside er ved tekst og billeder bleven anvendt som kildeorgan ved
beskrivelse af forskellige litterære værker.
Jomfru i Fugleham

Limfjorden 1

Hus- og Havmøller

Litterære værker
Klik billeder

Lars Aabo

Hans Edvard Nørregaard

Mine Aner

Slægtsminder

Anne Buskbjerg
Thomasen

Elna Falk

Vindkrafthistorie

Slægtsbeskrivelser
Klik billeder

Aulum

Diverse kulturelle hjemmesider – ingen henvisning til vore sider

Tilbage

