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Slægtshistorisk 
Forening 

Sønderjylland 
 

Program for efterår 2017. 

 

 

 

 
Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk 

 

Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 
Her kan alle deltage og mødet er åbent for alle interesserede.  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. 
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 …?  

Arrangementet gennemføres i efteråret på følgende dage: 5. september, 4.oktober, 24. 
oktober, 16. november og 7. december 2017. 

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

# 

 

Torsdag den 21. september 2017, Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, 
kl. 19.00-ca. 21.00: ”Ejendomshistorie i Sønderjylland” ved Leo Vinther Pedersen, 
Rigsarkivet Aabenraa.  

Den sønderjyske ejendomshistorie er præget af de skiftende nationale og administrative 
forhold i landsdelen. Da Sønderjylland var en del af hertugdømmet Slesvig, blev 
ejendomshandler registreret i pantebogssystemet. Det blev afløst af det preussiske 
grundbogssystem omkring 1881, da Sønderjylland var blevet en del af Preussen efter 
krigen i 1864. Efter genforeningen i 1920 skulle ejendomsregistreringen igen ændres, men 
først omkring 1955 blev grundbogssystemet afløst af det danske tingbogssystem. 

Leo Vinther Pedersen, Rigsarkivet Aabenraa, vil fortælle om, hvordan man laver 
ejendomshistorie i Sønderjylland og hvordan man går fra det ene system til det andet. 

# 
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Lørdag den 30. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 10.00-ca. 15.30:  
Slægtsforskertræf, hvor der er mulighed for, at tilbringe nogle hyggelige timer i selskab 
med andre slægtsforskere og få inspiration til egen slægtsforskning.  
 
Har man lyst til at deltage som udstiller og vise noget af sin egen forskning, skal man 
kontakte foreningens sekretær via mail senest den 22. september 2017 af hensyn til 
bestilling af mad til udstillere.  
Gæster, der ønsker at deltage i hele eller dele af Slægtsforskertræffet behøver ikke at 
tilmelde sig.  
Der er ingen entré til Slægtsforskertræffet. 
 
Dagens program: 
Kl. 10.00:    ”Religiøse Årsager til den Slesvigske Udvandring til USA 1864-1914”  

ved historiker, cand.mag. Jan P. Jessen.  
Det er generelt antaget, at udvandringen fra det tidligere hertugdømme 
Slesvig i slutningen af 1800-tallet, var forårsaget af regionens dansk-tyske 
konflikter, som resulterede i de to slesvigske krige og af områdets elendige 
økonomi. 
Dette foredrag kaster et nyt lys over mindre kendte religiøse sider af 
udvandringen fra Slesvig til USA: Den religiøse mangfoldighed og de 
religiøse spændinger i en officielt rent luthersk-protestantisk region.  
 
Jan P. Jessen er cand.mag. i historie, uddannet på universiteterne i Odense 
og Salzburg.  
J. P. Jessen arbejder med folkeoplysning og anden formidling af historiske 
emner indenfor sønderjysk, dansk og europæisk historie. 
Som leder af Den Slesvigske Samling på Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, fokuserede han især på bevaring, digitalisering og formidling af 
skriftlig, sønderjysk kulturarv. 
Foredraget arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. 
 

Kl. 12.00-13.00: Spørgehjørne og spisepause.  
Medbring selv evt. mad – kaffe / the og vand kan købes. 

 
Kl. 13.00:    ”Dansk-polske forbindelser” ved Jytte Skaaning. 

Jytte Skaaning, beskriver foredraget således: ”Med udgangspunkt i 
fortællingen om min mands polske aner, deres indvandring til Danmark, liv 
og erhvervelse af dansk statsborgerskab gennemgås eksempler på kilder til 
indvandring og hvordan man finder arkivalierne om indvandrere”. 
 
Jytte Skaaning har i mange år været aktiv indenfor lokalhistorie og 
slægtsforskning og er bl.a. kendt som medforfatter til bogen ”Find din slægt - 
og gør den levende”. 

 
Onsdag den 4. oktober 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 
Arrangementet gennemføres i efteråret på følgende dage: 5. september, 4.oktober, 24. 
oktober, 16. november og 7. december 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 5. september 2017 eller på www.shfs.dk  

# 



Foreningens website: www.shfs.dk  

Side 3. 

 

Torsdag den 12. oktober 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:  
Medlemsmøde med oplæg ”Rejsen til Trankebar” ved medlem Birgit Stricker. 
Birgit Stricker beskriver oplægget således: ”Jeg har i mange år beskæftiget mig med 
slægtsforskning, først min egen slægt både på far og mors side, men så tog jeg fat på min 
mand Ove Strickers Slægt. Og det blev særlig spændende, da det viste sig, at en stor del af 
hans aner, som var militærfolk, boede i den danske koloni Trankebar i over 100 år fra 1731 
til 1845, hvor Danmark solgte stedet til England.  
Jeg er medlem af foreningen Trankebar og derfra er jeg flere gange blevet opfordret til at 
rejse derud. Jeg fik jævnlig tilsendt foreningsblade og billeder og meget findes på nettet, så 
det ville jeg nøjes med.  
Men så gik foreningen i gang med at restaurere Kommandørgården, og Oves 3xtip-oldefar 
var Kommandant derude, det var altså der, han havde sit virke, og igen kom opfordringen, 
og nu sagde Ove, at jeg skulle rejse derud. Det blev et spændende ophold i uge 5 og 6 fra 
den 27. januar til 10. februar 2017”.  

# 

Onsdag den 18. oktober 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 efteråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 18. oktober, 1. november, 13. 
november og 30. november 2017.  

# 

Tirsdag den 24. oktober 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 
Arrangementet gennemføres i efteråret på følgende dage: 5. september, 4.oktober, 24. 
oktober, 16. november og 7. december 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 5. september 2017 eller på www.shfs.dk 

# 

Onsdag den 1. november 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller 
stor erfaring indenfor slægtsforskning. 

I efteråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 18. oktober, 1. november, 13. 
november og 30. november 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 18.oktober 2017 eller på www.shfs.dk 

# 

Mandag den 13. november 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller 
stor erfaring indenfor slægtsforskning. 

I efteråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 18. oktober, 1. november, 13. 
november og 30. november 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 18.oktober 2017 eller på www.shfs.dk 

# 



Foreningens website: www.shfs.dk  

Side 4. 

 

Tirsdag den 16. november 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 
Arrangementet gennemføres i efteråret på følgende dage: 5. september, 4.oktober, 24. 
oktober, 16. november og 7. december 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 5. september 2017 eller på www.shfs.dk 

# 

Mandag den 27. november 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21:  
Medlemsmøde med Julehygge og sæsonafslutning med Quiz.  
Tilmelding er nødvendig – kontakt foreningens kasserer ang. tilmelding. 

# 

Torsdag den 30. november 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller 
stor erfaring indenfor slægtsforskning. 

I efteråret er der Slægtsforskerværksted følgende dage: 18. oktober, 1. november, 13. 
november og 30. november 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 18.oktober 2017 eller på www.shfs.dk 

# 

Torsdag den 7. december 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 
Arrangementet gennemføres i efteråret på følgende dage: 5. september, 4.oktober, 24. 
oktober, 16. november og 7. december 2017.  
Se nærmere omtale af arrangementet under 5. september 2017 eller på www.shfs.dk 

# 
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Praktiske oplysninger: 
 

Udover de ovennævnte møder arrangerer foreningen også en række møder og kurser, 
hvoraf nogle er forbeholdt medlemmerne, mens andre er åbne for alle interesserede.  
 

Der er f.eks. oprettet en række selvstændige studiekredse, der arbejder med forskellige 
emner – kontakt foreningens kasserer ang. studiekredsene.  

 

Følg med på foreningens website www.shfs.dk for evt. ændringer i programmet og andre 
spændende arrangementer med fokus på slægtsforskning og historie. 

 

Sted:  

Medmindre andet er oplyst afholdes arrangementerne på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 
19-27, 6400 Sønderborg. Indgang og P-plads via Ahlmannsvej. 

 

Entré:  
Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. 
ikke-medlemmer) betaler 30 kr. i entre.    
Ved særlige arrangementer kan entreen bortfalde eller være højere, hvilket vil være 
annonceret på foreningens website. 

 
Mød foreningen: 

Foreningen deltager ved forskellige arrangementer i lokalområdet, herunder flere 
husflidsudstillinger og møder på Rigsarkivet Aabenraa.  

 

Brug for hjælp? 
Særligt ved arrangementerne ”Slægtsforskerværkstedet”, ”Slægtsforskere hjælper 
hinanden” samt ved heldags-arrangementer vil der være mulighed for, at få hjælp og tips til 
slægtsforskning. 
Ellers kan man søge hjælp via foreningens website og endelig er der mulighed for, at 
kontakte et bestyrelsesmedlem via mail. 

Bestyrelsen kan ikke besvare alle spørgsmål, men kan muligvis henvise til en mulig løsning 
eller en anden slægtsforsker.  
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Programmet kort: 
 

Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

 

Torsdag den 21. september 2017, Rigsarkivet Aabenraa, kl. 19.00-ca. 21.00: ”Ejendomshistorie i 
Sønderjylland” ved Leo Vinther Pedersen, Rigsarkivet Aabenraa.  

 

Lørdag den 30. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 10.00-ca. 15.30:  Slægtsforskertræf 

NB: Tilmelding som udstiller skal ske til foreningens sekretær via mail senest 22. september . 

 
Dagens program: 

Kl. 10.00: ”Religiøse Årsager til den Slesvigske Udvandring til USA 1864-1914”  

ved historiker, cand.mag. Jan P. Jessen.  

Kl. 12.00-13.00: Spørgehjørne og spisepause.  

Medbring selv evt. mad – kaffe / the og vand kan købes. 

Kl. 13.00: ”Dansk-polske forbindelser” ved lokalarkivar og slægtsforsker Jytte Skaaning. 

 

Onsdag den 4. oktober 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

 

Torsdag den 12. oktober 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:  
Medlemsmøde med oplæg: ”Rejsen til Trankebar” ved medlem Birgit Stricker, Sønderborg. 

Onsdag den 18. oktober 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

Tirsdag den 24. oktober 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

 

Onsdag den 1. november 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

 

Mandag den 13. november 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

 

Tirsdag den 16. november 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

 

Mandag den 27. november 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:  
Julehygge og sæsonafslutning med Quiz.   NB: Tilmelding er nødvendig 

# 

Torsdag den 30. november 2017: Sønderborg Bibliotek, kl. 14.00-17.00: 
Slægtsforskerværksted 

 

Torsdag den 7. december 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00 
Slægtsforskere hjælper hinanden 


