
 

 

Lørdag 21. januar 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 10.30-ca. 15.30: 

Dagens program: 

Kl. 10.30  Introduk�on �l DAISY   

   ved arkivar Mai-Brit Lauritsen, Rigsarkivet Aabenraa. 

DAISY kender de fleste slægtsforskere som landsarkivernes database, men hvor mange bruger jævnligt 

muligheden for at søge e*er arkivalier i DAISY?   

På de.e møde vil arkivar Mai-Brit Lauritsen vise nogle af de muligheder, der ligger i DAISY og hvordan 

man bes1ller arkivalier via DAISY. 

 

I pauserne:  ”Spørgehjørne” og hyggeligt samvær. 

 

Kl. 12.30– 13.00 1lbydes en workshop / introduk1on 1l: 

   Kilder �l deltagere i 1. verdenskrig.  

   NB: A8oldes i Rum 7. 

    

Kl. 13.30  Foredrag om ”14 genera�oner med rod i marsken”  

ved fhv. lektor og vicerektor Svend Jacobsen, København, der fortæller om den  

store efterslægt efter herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, 

der levede i 1400-tallet.  

Denne efterslægt er nok Danmarks største (kendte) sammenhængende slægt 

med forgreninger til alle dele af landet og til alle samfundslag, men med hoved-

udbredelse i Sønderjylland, hvor der i alle sogne har levet efterkommere.  

  

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.  

  

Torsdag den 2. februar 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00–ca. 22.00: 

   Medlems- og Kontaktmøde, hvor Peter Kirkbak vil vise og fortælle om, at skrive slægtsbøger. 

 

Lørdag 25. februar 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 13.00-ca. 15.30: 

     Alle er velkomne til foredraget, mens generalforsamlingen er forbeholdt medlemmerne. 

Program: 

Kl. 13.00  Generalforsamling.  

   Dagsorden er udsendt 1l medlemmerne.  

 

Kl. 14.00  Foredraget ”Lovovertrædelser og straf på Als i 1700-tallet”.ved overinspektør,  

   dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot:  

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.  

Læs mere om foreningens mange andre møder på www.shfs.dk  


