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Slægtshistorisk 
Forening 
Sønderjylland 

 
Program for forår 2020. 

 
 
 

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 5. 
 
 
Torsdag den 9. januar 2020, 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 11. januar 2020, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
Dagens program: 

Kl. 10.00: Foredrag “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og 
genforening” ved fhv. arkivleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 
dr.phil. Lars N. Henningsen, der i foredraget vil fortælle om dagligdagen i 
Sønderjylland efter fire års rædsler og kaste lys over den krogede vej frem mod 
genforeningen i 1920. 
De dansksindede sønderjyder fik dengang håb om at få grænsen flyttet sydpå. 
Men ventetiden blev lang. Tusindvis af hjemvendte soldater var krigsskadede, 
og de skulle nu finde en plads på arbejdsmarkedet. Der var revolution, 
økonomisk nød, spekulation og uklare forhold i styret. Dertil kom en bitter strid 
om, hvordan en afstemning om den nye grænse kunne gennemføres. 

 
Kl. 13.00:   Foredrag: ”Kilder og hjælpemidler til slægtsforskning i Tyskland” ved 

cand.mag. og tdl. lektor Inger Buchard, Varde, der er kendt for sit engagement 
i div. slægtsforskerfora og –grupper.  
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Inger Buchard vil blandt andet omtale de mange digitaliseringsprojekter og 
arkivernes nye søgemuligheder, der de senere år er kommet på internettet.  
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 
 
I pauser og efter foredragene vil det være muligt at benytte Multikulturhusets 
cafe, samt for at stille spørgsmål om slægtsforskning til andre slægtsforskere. 

 
Tirsdag den 21. januar 2020, Multikulturhuset, 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 …?  

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  

Torsdag den 30. januar 2020, 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. 
 

Onsdag den 12. februar 2020, Multikulturhuset, 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 …?  

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
 
Onsdag den 19. februar 2020, 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. 
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Lørdag den 22. februar 2020, Multikulturhuset, Salen, kl. 13.00 til ca. 15.30: 
Dagens program: 

 
Kl. 13.00:  Generalforsamling. 

Dagsorden udsendes til medlemmerne via mail og lægges på foreningens 
website www.shfs.dk. 
 

Kl. 14.00: Foredrag ”Med Sind og Sjæl sprængt i Stumper og Stykker” ved journalist, 
forfatter og moderator Simon Kratholm Ankjærgaard, Jyllinge.  

Ca. 30.000 sønderjyder kæmpede på tysk side under 1. verdenskrig. Tusindvis 
af disse mennesker vendte hjem med ar på sjælen. 

Én af skæbnerne var Rasmus Christian Petersen (1897-1948). 
Han hængte sig 30 år efter krigens afslutning – som offer for et sind, der var 
blevet sønderrevet i de nordfranske skyttegrave og over tabet af sin bror, som 
også deltog i krigen. 
Simon Kratholm Ankjærgaard fortæller historien om sin oldefar, der aldrig blev 
den samme efter mødet med krigens rædsler. 
Med udgangspunktet i oldefaren vil han brede fortællingen om Den Store Krig 
og det store kollektive krigstraume ud – men også runde det tabu det var, at 
komme hjem med en sønderrevet sjæl og selvmordstanker. 
 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 

 
Torsdag den 12. marts 2020, 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 16. marts 2020, Multikulturhuset, 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 …?  

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
 
Onsdag den 25. marts 2020, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00 til ca. 21.00: 

Foredrag "Fra kaos til slægtsbog".  
Tage Lassen, Dybbøl, vil beskrive arbejdet fra de første spæde begyndelser 
med indsamling af data, med rod til følge, at få styr på rodet og ende med 
slægtsbogen som resultatet. Desuden vil Tage Lassen fortælle nærmere om 
nogle af sine aner.  
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Torsdag den 2. april 2020, 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. 

 
Onsdag den 15. april 2020, Multikulturhuset, 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 …?  

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
 
Onsdag den 20. maj 2020, Multikulturhuset, 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 …?  

Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
 
Torsdag den 18. juni 2020, Multikulturhuset, 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 …?  
Mødet er åbent for alle. Gratis entré for alle.  
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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: 
Den lille p-plads overfor Multikulturhuset har kun få pladser og tidsbegrænset parkering. 
 
Der henvises derfor til parkeringsanlægget P-Huset på Nørre Havnegade (indkørsel overfor 
Hotel Alsik) eller til p-pladser under broen.  
 
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 9. januar 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00: Slægtsforskerværksted. 

# 

Lørdag den 11. januar 2020, Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
Dagens program: 
Kl. 10.00: Foredrag “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” ved fhv. 

arkivleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr.phil. Lars N. Henningsen. 
 
Kl. 13.00:   Foredrag: ”Kilder og hjælpemidler til slægtsforskning i Tyskland” ved cand.mag. og tdl. 

lektor Inger Buchard, Varde, der er kendt for sit engagement i div. slægtsforskerfora og –
grupper.  
 
I pauser og efter foredragene vil det være muligt at benytte Multikulturhusets cafe, samt for at 
stille spørgsmål om slægtsforskning til bestyrelsen og andre slægtsforskere. 

# 
 
Tirsdag den 21. januar 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00:  
  Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 

Torsdag den 30. januar 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00: Slægtsforskerværksted. 
# 

 
Onsdag den 12. februar 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00:  
  Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 
 
Onsdag den 19. februar 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00: Slægtsforskerværksted. 

# 
 
Lørdag den 22. februar 2020, Multikulturhuset, Salen, kl. 13.00 til ca. 15.30: 
Dagens program: 
Kl. 13.00:  Generalforsamling (dagsorden udsendes til medlemmerne via mail og lægges på foreningens 

website www.shfs.dk ). 
 

Kl. 14.00: Foredrag ”Med Sind og Sjæl sprængt i Stumper og Stykker” ved journalist, forfatter og 
moderator Simon Kratholm Ankjærgaard, Jyllinge.  

# 
 
Torsdag den 12. marts 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00: Slægtsforskerværksted. 

# 
 
Mandag den 16. marts 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 
  Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 
 
Onsdag den 25. marts 2020, Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00 til ca. 21.00: 

Foredrag "Fra kaos til slægtsbog" ved Tage Lassen, Dybbøl.  
# 

 
Torsdag den 2. april 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 14.00-16.00: Slægtsforskerværksted. 

# 
 
Onsdag den 15. april 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 

Slægtsforskere hjælper hinanden. 
# 

 
Onsdag den 20. maj 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00:  
  Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 
 
Torsdag den 18. juni 2020, Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19-ca. 21.00: 
  Slægtsforskere hjælper hinanden. 

# 


