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Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper 
hinanden:  
Her kan alle deltage og mødet er åbent for alle interesserede — det er gratis at deltage.  
De fremmødte arbejder primært med egen slægtsforskning eller projekter og kan stille spørgsmål til 
andre slægtsforskere. 
  
Har man spørgsmål, så spørger man sidemanden, der måske kan hjælpe eller henvise til en anden. 
Der er ikke planlagt oplæg eller lignende. 
  
Alle emner snakkes igennem på tomandshånd eller i små grupper — f.eks. gotisk skrift, søge og 
evt. bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg … ?  
Hvem ved — måske vil der være basis for, at danne en studiegruppe eller en tastegruppe.  
  

Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs. 
  

Vil du gerne være hjælper? 
 
For at sikre, at der er hjælpere nok skal gerne være min. 2 medlemmer, der stiller sig til rådighed til 
hvert møde, så kontakt foreningens sekretær på mail: skriver@shfs.dk og skriv, hvilke(n) dag(e), du 
kan deltage som hjælper. 
 
Entré: Gratis for alle deltagere. 

- # - 
 
Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere 
hjælper hinanden: 
Her kan alle deltage og mødet er åbent for alle interesserede — det er gratis at deltage.  
De fremmødte arbejder primært med egen slægtsforskning eller projekter og kan stille spørgsmål til 
andre slægtsforskere. 
  
Har man spørgsmål, så spørger man sidemanden, der måske kan hjælpe eller henvise til en anden. 
Der er ikke planlagt oplæg eller lignende. 
  
Alle emner snakkes igennem på tomandshånd eller i små grupper — f.eks. gotisk skrift, søge og 
evt. bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg … ?  
Hvem ved — måske vil der være basis for, at danne en studiegruppe eller en tastegruppe.  
  

Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs. 
  

Vil du gerne være hjælper? 
For at sikre, at der er hjælpere nok skal gerne være min. 2 medlemmer, der stiller sig til rådighed til 
hvert møde, så kontakt foreningens sekretær på mail: skriver@shfs.dk og skriv, hvilke(n) dag(e), du 
kan deltage som hjælper. 
 
Entré: Gratis for alle deltagere. 

- # - 
 
Lørdag den 24. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 10.00 til ca. 15.30: Slægtsforskertræf. 
 
Slægtsforskertræffet er en hyggelig dag, hvor det vil være muligt at se andres forskning, høre 
foredrag, få nye impulser og ideer til din egen slægtsforskning, samt kontakt til andre 
slægtsforskere. 
  
Alle interesserede inviteres til Slægtsforskertræffet og vise noget af den spændende 
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slægtsforskning vi hver især arbejder med. 
Det kan f.eks. være et ringbind med breve, et udkast til en slægtsbog, postkort fra 1. verdenskrig, 
diasshow på PC eller en enkel slægtstavle, der kan hænge på væggen. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvordan du vil præsentere din interesse. 
  
Om du er nybegynder eller har slægtsforsket i flere år er uden betydning - alle er velkomne til at 
deltage i Slægtsforskertræffet som gæst eller udstiller.  
 
Dagens program: 
Kl. 10.00-13.30: Udstilling og hyggeligt samvær. 
  
Kl. 13.30–15.30: Foredrag: ”En rejse i Slesvig blandt gejstlige og andet godtfolk” ved Peter N. 
Oest, Bramming, der beskriver foredraget således:  

”I år 2000 blev jeg grebet af slægtsforskningen, og med udgangspunkt i min forfader Johan 
Georg Oest, præst på Sundeved, førte opsporingen af anerne mig rundt i landsdelen.  
Hvordan gik det præstens 12 børn, og hvordan afsætter en fattig præst sine mange døtre, er 
blot nogle af de ting, der bliver afklaret i vores spændende arbejde, som også viser familiens 
funktion som socialt sikkerhedsnet”. 

 
Gratis mad til tilmeldte udstillere: 
Bestyrelsen bestiller en madpakke (formentlig 3 halve stykker smørrebrød) til de tilmeldte udstillere, 
hvorfor tilmelding er nødvendig.  
 
NB: Gæster og ikke-tilmeldte udstillere skal selv medbringe mad, da der ikke er mulighed for at 
købe mad på biblioteket. 
  
Der vil være mulighed for at købe sodavand, te og kaffe til træffet. 

Tilmelding som udstiller skal af hensyn til bestillingen af mad ske  
senest 18. september 2016  

til foreningens sekretær — helst via mail: skriver@shfs.dk  eller alternativt pr. telefon 74 42 21 13 
(bedst efter kl. 17 på hverdage).   
  
Fortæl lidt om, hvad du udstiller og hvor meget plads du forventer, at have brug for f.eks. 1 eller 2 
borde og/eller opslagstavle.   
 
Entré: Gratis for alle deltagere. 

- # - 
 
Mandag den 26. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere 
hjælper hinanden: 
Her kan alle deltage og mødet er åbent for alle interesserede — det er gratis at deltage.  
De fremmødte arbejder primært med egen slægtsforskning eller projekter og kan stille spørgsmål til 
andre slægtsforskere. 
  
Har man spørgsmål, så spørger man sidemanden, der måske kan hjælpe eller henvise til en anden. 
Der er ikke planlagt oplæg eller lignende. 
  
Alle emner snakkes igennem på tomandshånd eller i små grupper — f.eks. gotisk skrift, søge og 
evt. bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg … ?  
Hvem ved — måske vil der være basis for, at danne en studiegruppe eller en tastegruppe.  
  

Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs. 
  

Vil du gerne være hjælper? 
For at sikre, at der er hjælpere nok skal gerne være min. 2 medlemmer, der stiller sig til rådighed til 
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hvert møde, så kontakt foreningens sekretær på mail: skriver@shfs.dk og skriv, hvilke(n) dag(e), du 
kan deltage som hjælper. 
 
Entré: Gratis for alle deltagere. 

- # - 
 
Torsdag den 29. september 2016, Sønderborg Bibliotek: Slægtsforskningsværkstedet  
Slægtsforskningsværkstedet er en uformel studiegruppe, hvor medlemmer mødes og drøfter 
forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. gotisk skrift, billedbehandling, ArkivalierOnline, 
folketællinger, tips og tricks mm.  
  
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor 
erfaring indenfor slægtsforskning.  
Der vil altid være mulighed for både at udveksle viden og at hygge sig i selskab med andre 
slægtsforskere.  
  
Der er Slægtsforskerværksted følgende dage:  
I efteråret 2016: 29. september, 20. oktober & 17. november. 
I foråret 2017: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april. 
  
Møderne afholdes kl. 14.00-17.00 på Sønderborg Bibliotek.     

 - # - 
 
Lørdag den 1. oktober 2016, Sønderborg Bibliotek: Kursusstart: Slægtsforskning for 
begyndere (såfremt der er min. 8 tilmeldte). 
Kurset henvender sig fortrinsvis til begyndere indenfor slægtsforskning.   
Undervisningen forsøges tilrettelagt efter de spørgsmål, som deltagerne aktuelt arbejder med, men 
vil som hovedregel tage udgangspunkt i de sønderjyske forhold og arkivalier.  
  
Se nærmere omtale af kurset på www.shfs.dk/arrangementer/kurser-i-slaegtsforskning  
  
Møderne afholdes på Sønderborg Bibliotek følgende lørdage fra kl. 9.30-ca. 12.00: 

1. oktober, 22. oktober, 19. november, 3. december 2016,  
samt 7. januar 2017. 

  
Tilmelding til foreningens sekretær på mail: skriver@shfs.dk senest 10 dage før kursusstart.  
  
Pris:    120 kr. for medlemmer.    150 kr. for ikke-medlemmer. 
  
Prisen er inkl. evt. materialer og betales ved 1. møde til underviseren.  

NB: Kurset oprettes kun såfremt der er mindst 8 tilmeldte.  

 - # - 
  
Torsdag den 13. oktober 2016, Rigsarkivet Aabenraa, Foredragssalen, Haderslevvej 45, 6200 
Aabenraa, kl. 19.00:   
Vagtmester Leo Vinther Pedersen, Rigsarkivet Aabenraa, fortæller om ”Brug af Kort, Matrikel og 
Matrikelkort i Slægtsforskning”. 
 
Entré: 30 kr. for gæster. 

- # - 
 
Torsdag den 27. oktober 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.30:  
”Medlems- og kontaktmøde”, hvor ordet og emnet er frit.  
Her er mulighed for at tage et emne op – det kan f.eks. være en ide til en studiegruppe eller et 
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kildeindtastningsprojekt, problemer med Daisy, gotisk skrift eller efterlyse en ide til, hvordan et 
bestemt slægtshistorisk problem kan løses. 
Har du en ane eller et emne, som du gerne vil fortælle andre om - så har du chancen på dette 
møde. 
  
Tag noget af din slægtsforskning eller andet i tilknytning til slægtsforskning med – det kan f.eks. 
være en anetavle, fotos, et godt link eller en spændende artikel eller bog, som du synes andre skal 
høre om. 
 
Entré: 30 kr. for gæster. 

- # - 
 
Torsdag den 20. oktober 2016, Sønderborg Bibliotek: Slægtsforskningsværkstedet 
Slægtsforskningsværkstedet er en uformel studiegruppe, hvor medlemmer mødes og drøfter 
forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. gotisk skrift, billedbehandling, ArkivalierOnline, 
folketællinger, tips og tricks mm.  
  
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor 
erfaring indenfor slægtsforskning.  
Der vil altid være mulighed for både at udveksle viden og at hygge sig i selskab med andre 
slægtsforskere.  
  
Der er Slægtsforskerværksted følgende dage:  
I efteråret 2016: 29. september, 20. oktober & 17. november. 
I foråret 2017: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april. 
  
Møderne afholdes kl. 14.00-17.00 på Sønderborg Bibliotek.     

- # - 
  
Onsdag den 9. november 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00: 
Foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa: ”Sanitetssoldat på Østfronten 1915”. 
Foredraget handler om vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev som tysk soldat i 1915. Han 
oplevede østfronten i grænseområdet mellem Litauen, Polen og Rusland. I hundredvis af breve og 
tegninger til familien skildrede han slagmarkernes gru, brutale fangenedskydninger og lazaretternes 
elendighed. Han så ødelagt herlighed på storgodser, i kirker og klostre og oplevede bøndernes liv i 
de jævne bondestuer.   
Foredraget vil fremdrage en ualmindelig krigshistorie, om virkeligheden på lazaretterne og 
soldatens møde med lokalbefolkningen i øst, ledsaget af nogle af hans fine tegninger.   
 
Entré: 30 kr. for gæster. 

- # - 
 
Torsdag den 17. november 2016, Sønderborg Bibliotek: Slægtsforskningsværkstedet  
Slægtsforskningsværkstedet er en uformel studiegruppe, hvor medlemmer mødes og drøfter 
forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. gotisk skrift, billedbehandling, ArkivalierOnline, 
folketællinger, tips og tricks mm.  
  
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor 
erfaring indenfor slægtsforskning.  
Der vil altid være mulighed for både at udveksle viden og at hygge sig i selskab med andre 
slægtsforskere.  
  
Der er Slægtsforskerværksted følgende dage:  
I efteråret 2016: 29. september, 20. oktober & 17. november. 
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I foråret 2017: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april. 
  
Møderne afholdes kl. 14.00-17.00 på Sønderborg Bibliotek.     

- # - 
 
Mandag den 5. december  2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere 
hjælper hinanden: 
Her kan alle deltage og mødet er åbent for alle interesserede — det er gratis at deltage.  
De fremmødte arbejder primært med egen slægtsforskning eller projekter og kan stille spørgsmål til 
andre slægtsforskere. 
  
Har man spørgsmål, så spørger man sidemanden, der måske kan hjælpe eller henvise til en anden. 
Der er ikke planlagt oplæg eller lignende. 
  
Alle emner snakkes igennem på tomandshånd eller i små grupper — f.eks. gotisk skrift, søge og 
evt. bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg … ?  
Hvem ved — måske vil der være basis for, at danne en studiegruppe eller en tastegruppe.  
  

Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs. 
  

Vil du gerne være hjælper? 
For at sikre, at der er hjælpere nok skal gerne være min. 2 medlemmer, der stiller sig til rådighed til 
hvert møde, så kontakt foreningens sekretær på mail: skriver@shfs.dk og skriv, hvilke(n) dag(e), du 
kan deltage som hjælper. 
 
Entré: Gratis for alle deltagere. 
 

Praktiske oplysninger: 
Medmindre andet er oplyst afholdes arrangementerne på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 
6400 Sønderborg. Så vidt muligt i lokaler med indgang og p-plads via Ahlmannsvej.  
  
Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. ikke-
medlemmer) betaler 30 kr. i entre.    
NB: Ved særlige arrangementer kan entréen bortfalde eller være højere, hvilket vil være annonceret 
på foreningens website. 
 

 Følg med på foreningens website www.shfs.dk for evt. ændringer. 

 
Vejledningsdage på Rigsarkivet Aabenraa: 

 
Som noget nyt arrangerer Rigsarkivet Aabenraa i samarbejde med frivillige fra bl.a. de 
slægtshistoriske foreninger nogle ”Vejledningsdage” på læsesalen. 
Denne type arrangementer findes på de øvrige af Rigsarkivets afdelinger, men har hidtil ikke været 
tilbudt i Aabenraa. 
  
De frivillige kan f.eks. hjælpe med tydning af gotisk skrift, vejledning til arkivalier samt databaser og 
kilder på internettet og meget andet.  
  
Alle kan melde sig som frivillig vejleder. Medlemmer af Slægtshistorisk Forening, der vil stille sig til 
rådighed i max. 4 timer én eller flere dage, kan evt. kontakte foreningens sekretær via mail: 
skriver@shfs.dk 
Se datoer for vejledningsdage og Rigsarkivet Aabenraas øvrige arrangementerne på 
www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/aabenraa-arrangementer  fra medio juli. 


