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Slægtshistorisk 
Forening 
Sønderjylland 

 

Program for forår 2019. 

 

 

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. 

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. 

Se mere under ”Praktiske oplysninger” på side 6. 

Lørdag den 12. januar 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
Dagens program: 

Kl. 10.00: Foredrag om "Slægtsforskning i andre lande. Introduktion til hjemmesiden 
Family Search m.fl." ved Bodil Grove Christensen.  

På Family Search er der værktøjer til rådighed, hvis man ønsker at lave 
slægtsforskning i andre lande, og dette vil blive gennemgået. Desuden vil 
søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der henvises til andre 
databaser, som samarbejder med Family Search, herunder Ancestry, Find My 
Past og Myheritage.     

Kl. 13.30:  Foredrag om "Dansk-polske forbindelser", hvori Jytte Skaaning vil gennemgå 
eksempler på kilder til indvandring og fortælle om, hvordan man finder 
arkivalierne om indvandrere heriblandt ansøgninger om statsborgerskab. 

 Begge foredrag arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet Sønderborg. 

 

I pauser vil det være muligt at benytte Multikulturhusets cafe, samt muligheden 
for at stille spørgsmål om slægtsforskning til bestyrelsen og andre 
slægtsforskere. 

 

Tirsdag den 15. januar 2019, Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.00:  

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 
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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. 

 
Torsdag den 31. januar 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00:  

Foredrag om ”Sønderjyder i 1. verdenskrig” ved Arne Jørgensen, Tønder.  

Historien om foredragsholders families deltagelse i 1. verdenskrig – og hvordan 
vi (ad åre – ved held og tilfældigheder) har fået forløbet afdækket med fakta og 
dokumentation. 

De 4 deltagere repræsenterer de typiske skæbner for sønderjydernes 
deltagelse i 1. verdenskrig – 1 der blev hårdt såret af et skud igennem hovedet 
(og mirakuløst overlevede), 1 der i forbindelse med sygeorlov "gik over 
grænsen", 1 der døde, herunder de efterlevendes skæbne, samt 1 der slap 
uden skader og var i fangenskab i Aurillac.  
Foredraget er rigt illustreret med billeder og kopier af dokumenter – og dertil 
effekter i form af bajonet, bælte, jernkors (II. Klasse, verwundeten) med videre. 

 
Tirsdag den 5. februar 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

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. 

 

Onsdag den 13. februar 2019, 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 …?  
 
I foråret 2019 afholdes mødet følgende dage: onsdag 13. februar, onsdag 13. 
marts, tirsdag 2. april, torsdag 16. maj og torsdag 13. juni 2019. 

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
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Tirsdag den 19. februar 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

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. 

 
Lørdag den 23. februar 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 13.00 til ca. 15.30: 

Dagens program: 

Kl. 13.00-ca. 14.00: Generalforsamling (dagsorden udsendes til medlemmerne via mail og 
lægges på foreningens website www.shfs.dk ). 

 

Kl. 14.00-ca. 15.30 Foredrag. 

 Emne og foredragsholder offentliggøres senere – se på foreningens website. 

 

Tirsdag den 5. marts 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

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. 

 

Onsdag den 13. marts 2019, 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 …?  
 
I foråret 2019 afholdes mødet følgende dage: onsdag 13. februar, onsdag 13. 
marts, tirsdag 2. april, torsdag 16. maj og torsdag 13. juni 2019. 

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
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Tirsdag den 19. marts 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

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. 

 

Torsdag den 21. marts 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00 – ca. 21.00: 

Gotisk skrift – tips og tricks til at læse de krøllede bogstaver i kilderne.  

Aftenen indledes med et oplæg, hvorefter vi forsøger at hjælpe hinanden med 
nogle af de tydningsproblemer vi pt. sidder med.  

Har du enkelte ord du ikke kan tyde? Så tag det med eller send en kopi til 
sekretærens mail: skriver@shfs.dk (hvis det er på AO, så send blot oplysninger 
om kirkebogen og opslagsnummer).  Måske kan vi i fællesskab få tydet nogle 
af de værste ”kragetæer” i kilderne.  

 

Tirsdag den 2. april 2019, 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 …?  
 
I foråret 2019 afholdes mødet følgende dage: onsdag 13. februar, onsdag 13. 
marts, tirsdag 2. april, torsdag 16. maj og torsdag 13. juni 2019. 

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
 

 

Torsdag den 11. april 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00 – ca. 21.00: 

At skrive en slægtsbog ved Bent Straagaard, Præstø. 

Bent Straagaards familie stammer bl.a. fra Straagaards Smedje i Kliplev og er 
selv opvokset på Als. Han har på baggrund af familiens historie udgivet en 
slægtsbog.  

På baggrund af sin slægtsbog vil Bent Straagaard komme med eksempler, 
ideer og forslag til opbygning af en slægtsbog - herunder titel, afsnit, 
tekstbokse, typografi, billeder, kort, anetavler samt udgivelse af bogen, omslag, 
papir, pris m.v. 
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I forbindelse med forslagene viser Bent Straagaard billeder, eksempler og 
historier fra sin egen bog, som kommer ind på mange emner, herunder 
vaccination, konfirmation, udvandring til Amerika, koncentrationslejr, berømte 
familiemedlemmer med mere. 

 

Torsdag den 16. maj 2019, 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 …?  
 
I foråret 2019 afholdes mødet følgende dage: onsdag 13. februar, onsdag 13. 
marts, tirsdag 2. april, torsdag 16. maj og torsdag 13. juni 2019. 

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
 

Torsdag den 13. juni 2019, 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 …?  
 
I foråret 2019 afholdes mødet følgende dage: onsdag 13. februar, onsdag 13. 
marts, tirsdag 2. april, torsdag 16. maj og torsdag 13. juni 2019. 

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  

 
Lørdag den 28. september 2019: Slægtsforskertræf. 

 Sæt allerede nu X i kalenderen på denne dag.  

# 
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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 er elevator.  

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 (indkørsel overfor 
Hotel Alsik) eller til p-pladser under broen. 
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: 
 

Lørdag den 12. januar 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
Dagens program: 

Kl. 10.00: Foredrag om "Slægtsforskning i andre lande. Introduktion til hjemmesiden 
Family Search m.fl." ved Bodil Grove Christensen.  

På Family Search er der værktøjer til rådighed, hvis man ønsker at lave 
slægtsforskning i andre lande, og dette vil blive gennemgået. Desuden vil 
søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der henvises til andre 
databaser, som samarbejder med Family Search, herunder Ancestry, Find My 
Past og Myheritage.     

 

Kl. 13.30:  Foredrag om "Dansk-polske forbindelser", hvori Jytte Skaaning vil gennemgå 
eksempler på kilder til indvandring og fortælle om, hvordan man finder 
arkivalierne om indvandrere heriblandt ansøgninger om statsborgerskab. 

 Begge foredrag arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet Sønderborg. 

# 

Tirsdag den 15. januar 2019, Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 

# 

Torsdag den 31. januar 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00:  

Foredrag om ”Sønderjyder i 1. verdenskrig” ved Arne Jørgensen, Tønder.  

Historien om foredragsholders families deltagelse i 1. verdenskrig – og hvordan 
vi (ad åre – ved held og tilfældigheder) har fået forløbet afdækket med fakta og 
dokumentation. 

# 

Tirsdag den 5. februar 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 

# 

Onsdag den 13. februar 2019, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 

Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 

Tirsdag den 19. februar 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 

# 

Lørdag den 23. februar 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 13.00 til ca. 15.30: 

Dagens program: 

Kl. 13.00-ca. 14.00: Generalforsamling (dagsorden udsendes til medlemmerne via mail og 
lægges på foreningens website www.shfs.dk ). 

Kl. 14.00-ca. 15.30 Foredrag. 

 Emne og foredragsholder offentliggøres senere – se på foreningens website. 

# 
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Tirsdag den 5. marts 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 

# 

Onsdag den 13. marts 2019, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 

Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 

Tirsdag den 19. marts 2019, Multikulturhuset, lokale M3.1, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 

# 

Torsdag den 21. marts 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00 – ca. 21.00: 

Gotisk skrift – tips og tricks til at læse de krøllede bogstaver i kilderne.  

# 

Tirsdag den 2. april 2019, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 

Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 

Torsdag den 11. april 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00 – ca. 21.00: 

At skrive en slægtsbog ved Bent Straagaard, Præstø. 

# 

Torsdag den 16. maj 2019, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00:
 Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 

Torsdag den 13. juni 2019, Multikulturhuset (i pakhuset), lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00:
 Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 

Lørdag den 28. september 2019: Slægtsforskertræf. 

 Sæt allerede nu X i kalenderen på denne dag.  

# 

 


