
inviterer til  
Slægtsforskertræf med 2 spændende foredrag. 

lørdag den 29. september 2018,  
Multikulturhuset, Salen,  

Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. 
 

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 lyk-
kes 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 sto-
re og små begivenheder. Fødsel, kærlighed og død – i nogle tilfælde pludseligt. Landbore-
former, tekniske fremskridt og andelsbevægelse. Druk og fattigdom, men også afholdsbe-
vægelse. 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 besøge ”Spørgehjørnet”, hvor  
   medlemmer af foreningen vil prøve at hjælpe med spørgsmål ang. 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 kejser-
riges 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. Udgangs-

punktet for eftersøgningen er internettet, hvor mulighederne for 
at eftersøge sin tyske slægt hele tiden forøges i disse år. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 

 

Åbent for alle interesserede.  

Ingen entré. 
Besøg foreningens website: www.shfs.dk  


