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Lørdag den 7. januar 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 10.00-12.00:
Opstart af Studiekreds for brug af Brothers Keeper.
Hvordan downloades programmet? Hvordan bruger man programmet?
Vi starter helt fra bunden og der er plads til spørgsmål. Alle hjælpes i gang.
De fremmødte beslutter - hvor tit - hvor - hvornår - studiekredsen fortsætter.
Kontakt foreningens kasserer via mail, hvis du er interesseret i at deltage.
Torsdag den 12. januar 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00:
Slægtsforskerværksted
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmer til at
mødes i en uformel atmosfære og drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af
drilagtige gotiske bogstaver, billede-behandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye
digitale søgemuligheder, folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet.
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor
erfaring indenfor slægtsforskning.
I foråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april
2017.
Lørdag den 21. januar 2017, Sønderborg Bibliotek: Temadag om slægtsforskning.
Dagens program:
Kl. 10.30
Introduktion til DAISY
Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Rigsarkivet Aabenraa, vil fortælle om DAISY.
DAISY kender de fleste slægtsforskere som landsarkivernes database, men hvor mange bruger
jævnligt muligheden for at søge efter arkivalier i DAISY?
På dette møde vil arkivar Mai-Brit Lauritsen vise nogle af de muligheder, der ligger i DAISY og
hvordan man bestiller arkivalier via DAISY.
I pausen er der lejlighed til at spise madpakker samt benytte sig af muligheden for at snakke med
andre slægtsforskere - f.eks. i ”Spørgehjørnet”, hvor bestyrelse og medlemmer vil forsøge at
hjælpe med spørgsmål til slægtsforskning generelt.
Kl. 13.30 Foredraget: ”14 generationer med rod i marsken” ved fhv. lektor og vicerektor Svend
Jacobsen, København, der beskriver foredraget således:
”Foredraget har samme titel som den hjemmeside
www.troelswinther.dk, som Hans-Ole Mørk og jeg etablerede i marts
måned 2016, og som handler om efterslægten efter herredsfoged
Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, der levede i 1400-tallet.
Denne efterslægt betragter jeg som Danmarks største (kendte)
sammenhængende slægt med forgreninger til alle dele af landet og
til alle samfundslag, men med hovedudbredelse i Sønderjylland, hvor
der i alle sogne har levet efterkommere.
I foredraget vil jeg først og fremmest fortælle om slægtens udbredelse i store træk, specielt i
Sønderjylland, men også komme ind på f.eks. hvordan man kan dokumentere slægtsforhold
så langt tilbage i tiden, om der er mulighed for at komme længere tilbage end til Troels
Winther (som det er gjort på mange hjemmesider) og om man kan koble Astrupgård-slægten
sammen med andre store gamle sønderjyske slægter. Endelig vil jeg også omtale de
forskellige problemer, man må tage stilling til ved offentliggørelsen af en sådan stor
slægtstavle.”
Torsdag den 26. januar 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:
Bliv dus med Daisy.
Vi følger op på foredraget om Daisy den 21. januar 2017.
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Torsdag den 2. februar 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00–ca. 22.00:
Medlems- og Kontaktmøde.
Peter Kirkbak vil vise og fortælle om at skrive slægtsbøger.
Torsdag den 9. februar 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00:
Slægtsforskerværksted
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmer til at mødes i en uformel atmosfære og
drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af drilagtige gotiske bogstaver,
billede-behandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye digitale søgemuligheder,
folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet.
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor
erfaring indenfor slægtsforskning.
I foråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april
2017.
Mandag den 20. februar 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-21.00:
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.
Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs.
Lørdag den 25. februar 2017, Sønderborg Bibliotek:
Dagens program:
Kl. 13.00-ca. kl. 14.00: Generalforsamling - se dagsorden på www.shfs.dk
Kl. 14.00 - ca. 15.30: Foredrag ved overinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Museum
Sønderjylland – Sønderborg Slot: ”Lovovertrædelser og straf på Als i 1700-tallet”.
Amtsregnskabernes bødelister er en guldgrube af oplysninger om dagliglivet i gamle dage.
Ganske vist møder vi kun de sager, der endte som en konflikt – enten med naboen eller
myndighederne – men de siger alligevel meget om, hvordan livet var, og om forholdet mellem
befolkning og myndigheder.
Carsten Porskrog Rasmussen ser nærmere på nogle bødelister fra
Nordborg og Sønderborg amter fra 1700-tallet. Af dem ses, at der var
ganske meget nid og nag og fjendskab mellem folk. Ganske mange fik
bøder for enten at have fornærmet eller ligefrem overfaldet andre i
lokalsamfundet. Ikke helt sjældent mente myndighederne i øvrigt, at
begge parter trængte til en bøde.
Vi møder dog også mange, som var i konflikt med myndighederne og
deres regler. Folk fik bøde for ikke at udføre hoveriet ordentligt, for at
fælde træer uden tilladelse eller for at holde smugkro.
Nogle af de højeste bøder blev tildelt for sex uden for ægteskab. Især de sidste var der i øvrigt
en del, som ikke kunne betale. Så endte de på vand og brød i fangehullet på Sønderborg eller
Nordborg Slot.
Det var ikke alt, som kunne klares med en bøde. Mord, voldtægt, groft tyveri og enkelte andre
ting blev straffet med døden, landsforvisning eller hårdt fængsel. Sådanne sager var dog
meget sjældne. Carsten Porskrog Rasmussen vil give eksempler på det.
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Torsdag den 9. marts 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00:
Slægtsforskerværksted.
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmer til at
mødes i en uformel atmosfære og drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af
drilagtige gotiske bogstaver, billede-behandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye
digitale søgemuligheder, folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet.
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor
erfaring indenfor slægtsforskning.
I foråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april
2017.
Torsdag den 23. marts 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-21.00:
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.
Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs.
Torsdag den 9. april 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00:
Slægtsforskerværksted.
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmer til at
mødes i en uformel atmosfære og drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af
drilagtige gotiske bogstaver, billede-behandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye
digitale søgemuligheder, folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet.
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller stor
erfaring indenfor slægtsforskning.
Der er Slægtsforskerværksted følgende dage: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 6. april 2017.
Torsdag den 20. april 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-21.00:
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.
Tag evt. aftenkaffen med og lad snakken gå på kryds og tværs.
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