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Slægtshistorisk Forening 
Sønderjylland 

 

Program for efterår 2019. 

 

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

Møderne afholdes fortrinsvis i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. 

Møderne er med få undtagelser åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster  
(dvs. ikke-medlemmer) betaler 30 kr. i entré.  
Ved særlige arrangementer kan entreen bortfalde eller være højere. 

Læs mere under ”Praktiske oplysninger” på side 5. 

Torsdag den 22. august 2019, Multikulturhuset, 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 bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg …?  
Gratis entré. 

Lørdag den 28. september 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
  Slægtsforskertræf med 2 spændende foredrag. 
  Slægtsforskertræffet giver deltagerne mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer i  
  selskab med andre slægtsforskere og få inspiration til egen slægtsforskning.  

Har du lyst til vise noget af din egen forskning (det kan f.eks. være slægtstavler, fotos, 
slægtsbøger eller lignende) så kontakt foreningens sekretær via mail skriver@shfs.dk 
senest 1 uge før Slægtsforskertræffet.  

Der er gratis entré til Slægtsforskertræffet. 
 

Dagens program: 

Kl. 10.00 Foredrag ”"Med hertugerne i krig" - Forfædre på digitale kartotekskort” ved 
cand.mag. i Historie Rasmus Wichmann.  

 
Foredraget tager udgangspunkt i de dansk-tyske hertughuse i deres storhedstid som 
officersdynastier, og om dansk deltagelse i næsten ukendte slag og krige.   

Dernæst følger en grundig indføring i hvordan man selv finder lokale personligheder, 
eller forfædre, ved hjælp af forsvarets digitale kartotekskort. De kan indeholde både 
lange beskrivelser og afskrifter af tabte arkivalier. For den tålmodige er der mange 
skatte at hente, men man skal vænne sig til fortidens navneskik. Således er 
medlemmer af vores nuværende kongehus opført under ”H” for ”Holsten”! 

Det kan være nyttigt at medbringe computer, men man kan følge foredraget uden. 
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Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 

 

Pause: I pauserne vil det være muligt at benytte Multikulturhusets Café, snakke med andre  
slægtsforskere samt benytte sig af ”Spørgehjørnet”, hvor medlemmer af foreningen vil 
prøve at besvare spørgsmål i forbindelse med slægtsforskning. 
 

Kl. 13.30 Foredrag om ”... et meget ilde berygtet Fruentimmer” ved historiker, ph.d.  
Agnete Birger Madsen.  

Foredraget handler om foredragsholderens tiptiptipoldemor Kirsten Andersdatter 
Kudsk og hendes livslange forhold til tøndetærsker og daglejer Thomas Madsen. Det 
var et ulovligt forhold, da ingen af dem var blevet lovformeligt skilt fra deres tidligere 
ægtefæller. Præsten anmelder dem derfor flere gange for hor og de bliver afhørt af 
herredsfogeden og idømt fængselsstraf.  
Kirsten befandt sig på bunden af samfundspyramiden, men hun var ikke alene. I 
foredraget fortælles om hendes liv sammen med løsgængere, tyveknægte, rakkere, 
drukkenbolte, prostituerede og andet godtfolk på landet i første halvdel af 1800-tallet. 
Foredraget bygger på nye kildefund og kan ses som en opfølgning af foredrags-
holderens tidligere foredrag om kvindfolk og fattigfolk på landet. 
 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet.  

Agnete Birger Madsens bog ’... et meget ilde berygtet Fruentimmer’ er forår 2018 
udgivet af Vendsyssel Historiske Museum. Hun har tidligere skrevet om barne-
mordersker, uægte børn og enlige mødre i 1800-tallet, samt holder foredrag over hele 
landet.  

 

Onsdag den 11. september 2019, Multikulturhuset, 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 bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg …?  
Gratis entré. 

Torsdag den 3. oktober 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Tips og tricks fra slægtsforskerens værktøjskasse. 
 
Emnet for mødet bekendtgøres på www.shfs.dk ca. 1 uge før mødet.    

 

Onsdag den 9. oktober 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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. 

Tirsdag den 15. oktober 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden. 
Her kan alle deltage og mødet er åbent for alle interesserede.   
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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 bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg …?  
Gratis entré. 

Torsdag den 24. oktober 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.30-ca. 21.30: 
  Fællesmøde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland  
  og Danske Slægtsforskere. 
 
Aftenens program:  
Kl. 19.30  Præsentation af Danske Slægtsforskere v/Kirsten Sanders. 

Kl. 19.45  Præsentation af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. 

Kl. 20.00  Hvordan kommer man i gang. 
Kirkebøger og folketællinger (v/Kirsten Sanders & Per Andersen, DS). 

Kl. 20.45  Pause. 
Kl. 21.00  Nye kilder til slægtsforskning. 

Mediestream, Slægtsforskernes Bibliotek og andet (v/Per Andersen, DS). 
Kl. 21.30 Slut.  
 

Mandag den 28. oktober 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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 14. november 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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 16. november 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.30- ca. 15.00:  
Introduktion til slægtsforskning i Sønderjylland. 

Arrangementet henvender sig fortrinsvis til nye slægtsforskere. 

Dagens program er opbygget omkring oplæg om forskellige emner indenfor 
slægtsforskning. Der vil også være afsat tid til individuel hjælp og vejledning.  

Et mere udførligt program lægges på www.shfs.dk ultimo oktober 2019. 

Spørgsmål til arrangementet skal rettes til foreningens sekretær på mail 
skriver@shfs.dk.  

Mødet er åbent for alle interesserede. 

Entré: 30 kr. for gæster.  
Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.  
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Mandag den 18. november 2019, Multikulturhuset, 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 bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg …?  
Gratis entré.   

 
Torsdag den 28. november 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, 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. 

 

Mandag den 9. december 2019, Multikulturhuset, 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 bestille arkivalier på www.sa.dk, tips & tricks, hvordan finder jeg …?  
Gratis entré. 

 

Program for 2020: 
 

Lørdag den 11. januar 2020: Bestyrelsen planlægger pt. et møde med 2 spændende foredrag. 

 

Lørdag den 22. februar 2020: Generalforsamling & foredrag. 

 

  

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen på disse dage. 

# 
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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 tidligere pakhus, mens lokaler navngivet med ”M” er i 
den nye bygning. Tallene angiver etage og lokalenummer.  
Der er elevator til rådighed i Multikulturhuset.  

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 i programmet og 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. 
Man kan for eksempel søge hjælp via foreningens website eller kontakte et 
bestyrelsesmedlem via mail. 

Bestyrelsen kan ikke forventes at kunne besvare alle spørgsmål eller udføre større 
slægtshistoriske undersøgelse. Men bestyrelsen kan muligvis henvise til andre metoder, 
alternative kilder eller en anden slægtsforsker.   
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Programmet kort: 
 
 
Torsdag den 22. august 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: 

Slægtsforskere hjælper hinanden. 

Lørdag den 28. september 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
  Slægtsforskertræf med 2 spændende foredrag. 
Dagens program: 
Kl. 10.00 Foredrag ”"Med hertugerne i krig" - Forfædre på digitale kartotekskort” ved 

cand.mag. i historie Rasmus Wichmann.  

Kl. 13.30 Foredrag om ”... et meget ilde berygtet Fruentimmer” ved Agnete Birger Madsen. 

Begge foredrag afholdes i samarbejde med FolkeUniversitetet.  

 

Onsdag den 11. september 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden. 

Torsdag den 3. oktober 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Tips og tricks fra slægtsforskerens værktøjskasse. 
Emnet for mødet bekendtgøres på www.shfs.dk ca. 1 uge før mødet. 

Onsdag den 9. oktober 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 

Tirsdag den 15. oktober 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden. 

Torsdag den 24. oktober 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.30-ca. 21.30: 
 Fællesmøde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland  
  og Danske Slægtsforskere.  
 

Mandag den 28. oktober 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00:  
Slægtsforskerværksted. 
 

Torsdag den 14. november 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00:  
Slægtsforskerværksted. 

 
Lørdag den 16. november 2019, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.30- ca. 15.00:  

Introduktion til slægtsforskning i Sønderjylland. 

Arrangementet henvender sig fortrinsvis til nye slægtsforskere. 

Dagens program er opbygget omkring oplæg om forskellige emner indenfor 
slægtsforskning. Der vil også være afsat tid til individuel hjælp og vejledning.  

 

Mandag den 18. november 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden. 

 
Torsdag den 28. november 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00:  

Slægtsforskerværksted. 
 

Mandag den 9. december 2019, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Slægtsforskere hjælper hinanden. 


