Foreningens website: www.shfs.dk

Slægtshistorisk
Forening
Sønderjylland
Program for forår 2018.

Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk
Vær opmærksom på, at foreningens møder fortrinsvis afholdes i lokaler i Multikulturhuset,
Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.
Lørdag den 6. januar 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 10-ca. 15.30:
Dagens program:
Kl. 10.00: Foredrag: ”Da sønderjyderne blev preussere i 1867” ved dr.phil. Hans
Schultz Hansen. Rigsarkivet, Aabenraa.
Hør om reaktioner, pligter og rettigheder da hertugdømmerne blev indlemmet i
Preussen.
For 150 år siden blev hertugdømmerne indlemmet i Preussen som provinsen
Slesvig-Holsten. Dermed forsvandt ”det slesvig-holstenske spørgsmål” fra
europæisk storpolitik. Til gengæld opstod ”det nordslesvigske spørgsmål”.
I foredraget skal vi høre om reaktionerne på indlemmelsen såvel hos den
dansk- som den tysksindede del af befolkningen. Vi skal endvidere erfare
nærmere om de pligter, som den nye stat stillede til sine borgere. Endelig vil
forskningsleder Hans Schultz Hansen i foredraget belyse de rettigheder, som
den preussiske forfatning gav de dansksindede sønderjyder, og hvordan de
udnyttede dem.
Kl.13:30:

Foredrag: ”Faderskab og skilsmisse” ved cand.phil. Svend-Erik Christiansen.
Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor
ægteskab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse.
I første del af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de
udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for
skilsmisse og de skiftende regler omkring disse vil vi komme ind på i anden del
af foredraget.
Stikord til foredraget er bl.a.: adoption, alimentationssager,
forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.
#
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Torsdag den 11. januar 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
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 afholdes disse arrangementer følgende dage: 11. januar 2018, 31. januar 2018, 20.
februar 2018 og 20. marts 2018.
#
Torsdag den 25. januar 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, 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 forår på følgende dage: 25. januar, 13. februar, 6 marts og
19. april 2018.
#
Onsdag den 31. januar 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
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 afholdes disse arrangementer følgende dage: 11. januar 2018, 31. januar 2018, 20.
februar 2018 og 20. marts 2018
#
Torsdag den 8. februar 2018, Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19-ca. 21. Medlems- og
kontaktmøde.
#
Tirsdag den 13. februar 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, 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.
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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 forår på følgende dage: 25. januar, 13. februar, 6 marts og
19. april 2018.
#
Tirsdag den 20. februar 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
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 afholdes disse arrangementer følgende dage: 11. januar 2018, 31. januar 2018, 20.
februar 2018 og 20. marts 2018
#
Lørdag den 24. februar 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 13.00 til ca. 15.30:
Dagens program:
Kl. 13:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Kl. ca. 14: Foredrag: ”Slægtsforskning i 1900-tallet” ved Per Andersen.
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har
levet i 1900-tallet.
Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker,
og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigste
værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.
#
Tirsdag den 6. marts 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, 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 forår på følgende dage: 25. januar, 13. februar, 6 marts og
19. april 2018.
#
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Torsdag den 15. marts 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 19.00-ca. 21.00:
Foredrag: ”Sønderjyder i de tyske kolonier i Afrika” ved museumsinspektør,
ph.d. Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland – Aabenraa.
Omkring midten af 1800-tallet steg den tyske interesse for Afrika. Til at
begynde med sendte man ekspeditioner af sted, og fra 1880erne oprettede
man egentlige kolonier på ”det mørke kontinent”. Efter krigen i 1864 var
Sønderjylland blevet tysk, og derfor kom sønderjyderne til at deltage i den
tyske kolonialisme som soldater, landmænd, administratorer osv. Den tyske
kolonialisme sluttede med 1. Verdenskrig, hvor under flere sønderjyder
kæmpede for at forsvare de tyske kolonier.
#
Torsdag den 20. marts 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
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 afholdes disse arrangementer følgende dage: 11. januar 2018, 31. januar 2018, 20.
februar 2018 og 20. marts 2018
#
Onsdag den 11. april 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskningsprogrammet ”Brothers Keeper” præsenteres af den danske distributør
Chris Gade Oxholm Sørensen.
På mødet vil Chris Gade Oxholm Sørensen gennemgå følgende punkter:
• Indledning
• Seneste nyt i BK7
• Kort gennemgang af grundprincipperne i BK7
• Konvertering af BK6 til BK7
• Sikkerhedskopi af ens data
• Ofte stillede spørgsmål
• Spørgsmål fra salen
• Eventuelt
#
Torsdag den 19. april 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, 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 forår på følgende dage: 25. januar, 13. februar, 6 marts og
19. april 2018.
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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 i Multikulturhuset, Nørre Havnegade
15, 6400 Sønderborg.
Lokalerne navngivet med ”Mp” er i det gamle pakhus, mens lokaler navngivet med ”M” er i
den nye bygning. Tallene angiver etage og lokalenummer.
Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i mødelokalerne. Gæster henvises i stedet til
Multikulturhusets Cafe.
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:
Lørdag den 6. januar 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 10-ca. 15.30:
Dagens program:
Kl. 10.00: Foredrag: ”Da sønderjyderne blev preussere i 1867” ved dr.phil. Hans Schultz Hansen.
Rigsarkivet, Aabenraa.
Kl.13:30: Foredrag: ”Faderskab og skilsmisse” ved cand.phil. Svend-Erik Christiansen.
#
Torsdag den 11. januar 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
Slægtsforskerværksted
#
Torsdag den 25. januar 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskere hjælper hinanden
#
Onsdag den 31. januar 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
Slægtsforskerværksted
#
Torsdag den 8. februar 2018, Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19-ca. 21.
Medlems- og kontaktmøde.
#
Tirsdag den 13. februar 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskere hjælper hinanden
#
Tirsdag den 20. februar 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
Slægtsforskerværksted
#
Lørdag den 24. februar 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 13.00 til ca. 15.30:
Dagens program:
Kl. 13:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. ca. 14: Foredrag: ”Slægtsforskning i 1900-tallet” ved Per Andersen.
#
Tirsdag den 6. marts 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskere hjælper hinanden
#
Torsdag den 15. marts 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 19.00-ca. 21.00:
Foredrag: ”Sønderjyder i de tyske kolonier i Afrika” ved museumsinspektør, ph.d. Mikkel Leth
Jespersen, Museum Sønderjylland – Aabenraa.
#
Torsdag den 20. marts 2018: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.45:
Slægtsforskerværksted
#
Onsdag den 11. april 2018, Multikulturhuset, salen, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskningsprogrammet ”Brothers Keeper” præsenteres af den danske distributør Chris
Gade Oxholm Sørensen.
#
Torsdag den 19. april 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:
Slægtsforskere hjælper hinanden
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