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Vores familiehistorie Niels Hein Hent PDF Dette er bogen, som klæder dig og din familie på til at gå på

opdagelse i jeres egen historie. Den er en værktøjskasse med gode råd til, hvordan man griber sagen an, når
man vil kende sin historie, både slægtshistorien og hvordan den forgrener sig ind i den større

danmarkshistorie. Min familiehistorie hjælper med at svare på spørgsmål som fx: - Hvor stammer jeres familie
fra? – om familieforgreninger ud i hele verden. - Hvordan laver man stamtræ og anetavler? – om

slægtshistorie og hvordan man gør. - Hvad kan slægtens navne sige om familiehistorien? – om bondenavne,
adelsnavne og stednavne. - Hvilken historie kan jeres hjem fortælle? – om historien i bolig og ting. - Hvad
kan kroppen fortælle? – om hår, hud øjne og historien i vores DNA. - Hvordan levede jeres forfædre deres

liv? – om bryllupper,traditioner, sygdom, arbejde, hverdag, barndom og død i gamle dage. Min
familiehistorie er bogen om, hvordan jeres familie blev til – fyldt med tips, tricks og gode råd - og med plads

til, at I kan skrive jeres egen historie i tekst og billeder.
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