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Slægtshistorisk Forening 

Sønderjylland 
 

Program for forår 2021. 
 
 

Vær opmærksom på, at programmet kan blive ændret  
som følge af eventuelle COVID-19-restriktioner.  

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

og på foreningens nye Facebook-gruppe.  

Foreningens møder afholdes fortrinsvis i forskellige 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 4. 

Tirsdag den 19. januar 2021: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: Åben 
slægtsforskning. 
 
Er du lige startet med at slægtsforske eller er du kommet til et punkt, hvorfra du ikke kan komme 
videre? Har du brug for inspiration til ”nye kilder”, hjælp til at benytte kirkebøger, folketællinger eller 
diverse databaser? Ønsker du tips til at finde oplysninger om din anes soldatertid og evt. 
krigsdeltagelse, at bestille arkivalier på Rigsarkivet eller måske hjælp til at læse de gotiske 
bogstaver?  

Så kom og vær med, når medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland tilbyder "hjælp-til-
selvhjælp" inden for slægtsforskning.  

Der kan ved nogle møder være planlagt specifikke emner. Det vil i så fald fremgå af omtalen af det 
enkelte møde på foreningens website.  

Man er velkommen til at kontakte foreningens sekretær via mail, hvis der er et specifikt spørgsmål 
eller emne, der ønskes hjælp til.  
Tilmelding er ikke nødvendig og mødet er åbent for alle interesserede. Gratis entre. 

- # - 

Lørdag den 30. januar 2021: Salen, Multikulturhuset, kl. 13.00-ca. 16.00:  Generalforsamling og 
foredrag. Mødet flyttes til lørdag den 20. marts 2021.  
 
Kl. 13.00:  Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Kl. 14.00:  Foredrag om ”Brug af kort i slægtsforskningen” v/ Henning Karlby, Brenderup.  
                     Henning Karlby har skrevet flere artikler i bl.a. "Slægtsforskeren" om diverse emner. 
 

Henning Karlby beskriver foredraget således: ”Anvendelse af kort i slægtsforskning er 
mange til, det spænder fra at finde ud af hvilket sogn en bestemt gade i en købstad 
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tilhører. Hvis man har aner på landet er det spændende at finde ud af hvor en 
ejendom som enes aner har beboet lå. Det kan bruges til at finde et matrikelnummer 
således at man kan komme videre i skøde- og panteprotokollerne. Desuden kan 
kortudsnit være med til at sætte liv på siderne i en slægtsbog”. 

- # - 
 

Mandag den 1. februar 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00: Læg din slægtstavle 
på internettet.   
 
Carsten Jacobsen, Nordborg, vil gennemgå, hvordan man med programmet webtrees opretter, 
installerer og viser sin slægtsdatabase på en egen hjemmeside.  
Der vil være en gennemgang med visning på Powerpoint, så man kan selv.  
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 30 Kr.  

- # - 
 

Onsdag den 10. februar 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning.  Se beskrivelse af mødet under 19. januar 2021. 

- # - 

Lørdag den 27. februar 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.30 – ca. 16.00: 2 foredrag ved Ulrich 
Alster Klug, Fredericia, der har skrevet flere bøger om slægtsforskning og er kendt som en flittig 
foredragsholder.  

Kl. 10.30: De store databaser 
Alle taler om Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, men hvad skal man bruge dem til? 
Ulrich Alster Klug vil give eksempler på brugen af dem, og på, hvori forskellen mellem sitene 
består. Foredraget handler ikke om, hvordan lægger sin slægtsfil op eller håndterer den og de 
smart-matches man får tilsendt. Derimod får du en bedre forståelse af søgemaskinernes funktion 
og for, hvordan du kan finde oplysningerne i de forskellige databaser. 

Kl. 13.30: Brug DAISY bedre 
Statens Arkivers onlineregistratur er i fuld brug på arkivernes hjemmeside, og den er et fantastisk 
hjælpemiddel. Mange slægtsforskere synes dog, det er svært at benytte DAISY. Ulrich Alster Klug 
giver et overblik over DAISYs opbygning og demonstrerer, hvordan systemet med fordel kan 
benyttes. 

Hvordan klarer man sig, når slægten stammer fra et andet sted i landet, end hvor man selv bor? 
Ved at gøre sit forarbejde grundigt, kan man effektivt udnytte et besøg ved et andet landsarkiv eller 
Rigsarkivet. Desuden ser vi på sammenhængen mellem ArkivalierOnline (hvor arkivserierne 
lokaliseres via DAISY) og DAISY selv, samt hjælpemidler til at bestille det ønskede materiale i 
DAISY, f.eks. DigDag. 
 
Foredragene arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til foredragene for 
alle interesserede.  
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 30 Kr.  

I pauser og efter foredragene vil der være mulighed for at benytte Multikulturhusets café eller at 
kontakte bestyrelse og frivillige, der vil forsøge at hjælpe med spørgsmål i forbindelse med 
slægtsforskning.  

- # - 
 

Mandag den 1. marts 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning.  Aftenens tema: Opfølgning på mødet 27. februar 2021.  
Se beskrivelse af mødet under 19. januar 2021. 

- # -  
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Lørdag den 20. marts 2021: Salen, Multikulturhuset, kl. 13.00-ca. 16.00:  Generalforsamling og 
foredrag:   
 
Kl. 13.00:  Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Kl. 14.00:  Foredrag om ”Brug af kort i slægtsforskningen” v/ Henning Karlby, Brenderup. 
                     Henning Karlby har skrevet flere artikler i bl.a. "Slægtsforskeren" om diverse emner. 
 

Henning Karlby beskriver foredraget således: ”Anvendelse af kort i slægtsforskning er 
mange til, det spænder fra at finde ud af hvilket sogn en bestemt gade i en købstad 
tilhører. Hvis man har aner på landet er det spændende at finde ud af hvor en 
ejendom som enes aner har beboet lå. Det kan bruges til at finde et matrikelnummer 
således at man kan komme videre i skøde- og panteprotokollerne. Desuden kan 
kortudsnit være med til at sætte liv på siderne i en slægtsbog”. 
 
Foredraget arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredraget for alle interesserede.  
 
Entré til foredraget: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 30 Kr.  

- # - 
 

Tirsdag den 6. april 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning. 
Se beskrivelse af mødet under 19. januar 2021. 

- # - 
 

Tirsdag den 4. maj 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning. 
Se beskrivelse af mødet under 19. januar 2021. 

- # - 
 

Torsdag den 17. juni 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning. 
Se beskrivelse af mødet under 19. januar 2021. 

- # - 

Studiegrupper 

En gruppe af foreningens medlemmer har dannet en ”Gotisk studiegruppe”, hvor 5-8 
slægtsforskere mødes 1-2 gange pr. måned for at hjælpe hinanden med de ”drilske” bogstaver.  

Hvis der er interesse for at danne endnu en studiegruppe med for eksempel tydning af gotisk skrift, 
indtastningsprojekter eller et andet hovedemne – så kontakt bestyrelsen, der gerne vil være 
behjælpelig med at booke lokaler med mere.  

Sæt allerede nu X i kalenderen: 

Lørdag den 25. september 2021: Markering af foreningens 40 års jubilæum.  
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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 anført med ”Mp” er i det gamle pakhus, mens lokaler angivet 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 parkeringsanlægget 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 der er 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 deltager både 
foreningsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer ved flere husflidsudstillinger samt evt. møder på 
Rigsarkivet Aabenraa.  
 
Brug for hjælp? 
Særligt ved arrangementerne ”Åben slægtsforskning” 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: 
# 

Tirsdag den 19. januar 2021: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00: Åben 
slægtsforskning. 

- # - 

Lørdag den 30. januar 2021: Salen, Multikulturhuset, kl. 13.00-ca. 16.00:  Generalforsamling og 
foredrag.  Mødet flyttes til 20. marts 2021. 
 
Kl. 13.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Kl. 14.00: Foredrag om ”Brug af kort i slægtsforskningen” ved Henning Karlby, Brenderup.  

- # - 
 

Mandag den 1. februar 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 19.00-ca. 21.00: Læg din slægtstavle 
på internettet.  

- # - 
 

Onsdag den 10. februar 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning.   

- # - 

Lørdag den 27. februar 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.30 – ca. 16.00: 2 foredrag ved Ulrich 
Alster Klug, Fredericia, der har skrevet flere bøger om slægtsforskning og er kendt som en flittig 
foredragsholder.  

Kl. 10.30: De store databaser 
Kl. 13.30: Brug DAISY bedre 

- # - 
 

Mandag den 1. marts 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning.   

- # - 
Lørdag den 20. marts 2021: Salen, Multikulturhuset, kl. 13.00-ca. 16.00:  Generalforsamling og 
foredrag. 
 
Kl. 13.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Kl. 14.00: Foredrag om ”Brug af kort i slægtsforskningen” ved Henning Karlby, Brenderup.  

- # - 
 

Tirsdag den 6. april 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning. 

- # - 
 

Tirsdag den 4. maj 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning. 

- # - 
 

Torsdag den 17. juni 2021:  Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00. Åben 
slægtsforskning. 

Sæt allerede nu X i kalenderen:  
 

Lørdag den 25. september 2021: Markering af foreningens 40 års jubilæum. 


