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Slægtshistorisk 
Forening 
Sønderjylland 

 

Program for efterår 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. 

Mandag den 20. august 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-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 …?  

Torsdag den 13. september 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21: 

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 …?  
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Lørdag den 29. september 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 

Slægtsforskertræf med 2 spændende foredrag. 
Dagens program: 

Kl. 10.00:   ”Danmarkshistorie på sogneniveau” ved Ove Madsen.  
Med udgangspunkt i de tre bøger "Sådan skulle det være", "Svare enhver sit" 
og "Egen lykkes smed" fortæller forfatter Ove Madsen fra Outrup om dagligliv, 
samfundsliv og kristenliv i Snejbjerg, et typisk vestjysk hedesogn, i perioden fra 
1769 til 1914. 

Det fortælles, hvordan mennesker, som levede i sognet, (måske) har oplevet 
periodens store og små begivenheder. Fødsel, kærlighed og død – i nogle 
tilfælde pludseligt. Landboreformer, tekniske fremskridt og andelsbevægelse. 
Druk og fattigdom, men også afholdsbevægelse. Åndelige vækkelser: 
grundtvigianere og missionsfolk og dømmere.  

Ove Madsen vil også fortælle os om de overvejelser, han gjorde, før han 
begyndte at skrive bøgerne. Han vil fortælle, hvordan han bar sig ad med at 
gøre tørre data fra arkivstudier interessante og læseværdige, ikke bare for 
slægtsforskere og lokalhistorikere, men også for almindelige mennesker, spredt 
ud over hele Danmark. 

 

I pausen er der mulighed for at benytte Multikulturhusets Café og benytte sig af  

”Spørgehjørnet”, hvor medlemmer af foreningen vil prøve at besvare 
spørgsmål i forbindelse med slægtsforskning.  

 

Kl. 13.00:  ”Slægtsforskning i Tyskland” ved cand.theol. & sognepræst Henriette L. 
Idestrup, Odense. 

Hvad gør man, når man finder en ane, der er født indenfor det nuværende 
Tysklands grænser, endsige det gamle tyske kejserriges grænser? Er det 
nødvendigt at tilbringe sommerferien på tyske arkiver eller kan man forske 
hjemmefra via internettet? Hvordan kommer man i gang? Er det dyrt? 

Foredraget har til hensigt at hjælpe slægtsforskere med tyske aner i gang med 
eftersøgningen af de tyske aner. Udgangspunktet for eftersøgningen er 
internettet, hvor mulighederne for at eftersøge sin tyske slægt hele tiden 
forøges i disse år. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 

 

Onsdag den 3. oktober 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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. 
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Kursusstart 6. oktober 2018. 

Kursus i slægtsforskning for begyndere – efterår 2018. 
 

SFS har tidligere udbudt et “Kursus i slægtsforskning for begyndere” over 4-5 lørdag 
formiddage. 

Der har været flere forespørgsler på et begynder-kursus – derfor har bestyrelsen besluttet 
at udbyde kurset igen i efteråret 2018. 

Kurset er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer og henvender sig fortrinsvis til 
begyndere indenfor slægtsforskning. 

 

Indhold vil bl.a. være: 

• Slægtsforskningens grundbegreber. 
• Introduktion til gotisk skrift. 
• Slægtsforskning på nettet — hvor findes kilderne og de gode links? 
• Introduktion til ejendomshistorie i Sønderjylland. 
• Hvad kan man finde på arkiverne, når ”alt” ligger på nettet? 
• Et fælles besøg på arkivet i Åbenrå forsøges arrangeret. 

 

Undervisningen forsøges tilrettelagt efter de spørgsmål, som deltagerne arbejder med, men 
vil som hovedregel tage udgangspunkt i de sønderjyske forhold og arkivalier. 

 

Tid og sted: 

Møderne afholdes på Multikulturhuset, Nørre Havne Gade 15, 6400 Sønderborg. Kurset 
afholdes i lokale Mp1.1 (i Pakhuset). 

Kurset afholdes følgende lørdage fra kl. 10.00-12.30 den 6. oktober, 20. oktober, 24. 
november og 1. december 2018, samt lørdag den 19. januar 2019. 

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

 

Tilmelding skal ske til foreningens sekretær via mail senest 8 dage før kursusstart. 
Pris: 100 kr. for medlemmer. 120 kr. for ikke-medlemmer. 
Prisen er inkl. materialer og betales kontant ved 1. møde. 

# 

Mandag den 8. oktober 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00:  

”Jordemoderuddannelsen i Danmark og kilder til denne samt til andet om 
jordemødre” ved forhenværende overlæge Magne Juhl. 

En række kilder som eksamensprotokol fra København, ansøgninger om 
optagelse på jordemoderskolen og en jubilæumsbog udgivet i 1935 fortæller en 
masse om jordemødre. Men også andre kilder som kirkebøgernes indførsler af 
dødfødsler kan give nyttige informationer til slægtsforskere om både 
jordemødrene og deres eventuelle uddannelse, fødslernes forløb og metoder til 
forsøg på genoplivning af dødfødte børn. 

Forholdene i Sønderjylland, der fra især 1864 til 1920 var anderledes, belyses 
også. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 
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Onsdag den 10. oktober 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-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 …?  

 
Onsdag den 24. oktober 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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. 
 

Mandag den 29. oktober 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00:  

”Sønderjyske fond – kilder til tiden efter 1. verdenskrig” ved Mai-Brit 
Lauridsen, Rigsarkivet Aabenraa.   

I år er det 100 året for afslutningen af 1. Verdenskrig. Krigen satte sig varige 
spor i befolkningen, også i tiden efter. I dette foredrag skal vi bl.a. høre om 
Sønderjyske Fond, som i årene efter 1. verdenskrig uddelte omkring 13 
millioner kroner til specielt krigsdeltagere, krigsinvalider og de faldnes 
efterladte. Kilderne indeholder en guldgrube af oplysninger til beskrivelse af de 
sociale forhold for krigsdeltagerne i årene efter krigen.  

Arkivar Mai-Brit Lauritsen vil i dette foredrag fortælle om fondens tilblivelse og 
virke, ligesom hun med eksempler vil vise arkivets muligheder og spændvidde. 
Hun vil også kort komme ind på, hvordan man fremsøger og bestiller 
materialet.   

Onsdag 7. november 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-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 …?  
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Onsdag den 14. november 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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. 

Mandag den 19. november 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00: 

Medlems- og kontaktmøde, som indledes med oplægget ”Billeder og Tekst. 
Hvordan gør jeg Hvordan gør du?” ved Peter Kirkbak.  
Herefter er ordet frit.  

Onsdag den 28. november 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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. 

 

Onsdag den 5. december 2018, Multihuset, Ulkebøl, kl. 19.00-ca. 21.00:  

Juleafslutning – hygge med æbleskiver og kaffe. 

Aftenens program og sidste frist for tilmelding annonceres via foreningens 
websitet www.shfs.dk i løbet af november 2018. 

Bemærk: Dette arrangement afholdes i Multihuset Ulkebøl, Torvet 15, Ulkebøl, 
6400 Sønderborg. 
Indgang og p-plads via Præstegårdsvej. Bybus-stoppested på Præstegårdsvej. 

 

Onsdag den 12. december 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21: 

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 …?  

# 
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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. 

 

Parkering: 
Der henvises til det gratis parkeringsanlæg P-Huset på Nørre Havnegade. 
Den lille p-plads overfor Multikulturhuset har kun få pladser og tidsbegrænset parkering. 

 

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: 
 
Torsdag den 13. september 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

# 
Lørdag den 29. september 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
Slægtsforskertræf med 2 spændende foredrag. 
Dagens program: 

Kl. 10.00:   ”Danmarkshistorie på sogneniveau” ved Ove Madsen.  

Kl. 13.00:  ”Slægtsforskning i Tyskland” ved cand.theol. & sognepræst Henriette L. Idestrup, 
Odense. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 

# 
Onsdag den 3. oktober 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.45:  
Slægtsforskerværksted 

# 
Lørdag den 6. oktober 2018: Kursus i slægtsforskning for begyndere – efterår 2018. 
Kurset oprettes kun såfremt der er mindst 8 tilmeldte.  

# 
Mandag den 8. oktober 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00:  
”Jordemoderuddannelsen i Danmark og kilder til denne samt til andet om jordemødre” ved 
forhenværende overlæge Magne Juhl. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 

# 
Onsdag den 10. oktober 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

# 
Onsdag den 24. oktober 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.45:  
Slægtsforskerværksted 

# 
Mandag den 29. oktober 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00:  
”Sønderjyske fond – kilder til tiden efter 1. verdenskrig” ved Mai-Brit Lauridsen, Rigsarkivet 
Aabenraa.   

# 
Onsdag 7. november 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 

# 
Onsdag den 14. november 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.45:  
Slægtsforskerværksted 

# 
Mandag den 19. november 2018, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Medlems- og kontaktmøde, som indledes med oplægget ”Billeder og tekst. Hvordan gør jeg 
Hvordan gør du?” ved Peter Kirkbak.  
Herefter er ordet frit.  

# 
Onsdag den 28. november 2018: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.45:  
Slægtsforskerværksted 

# 
Onsdag den 5. december 2018, Multihuset, Ulkebøl, kl. 19.00-ca. 21.00:  
Juleafslutning – hygge med æbleskiver og kaffe 
Aftenens program og tilmeldingsfrist annonceres via www.shfs.dk i løbet af november 2018. 

# 
Onsdag den 12. december 2018, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21: 
Slægtsforskere hjælper hinanden 


