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Slægtshistorisk Forening 

Sønderjylland 
 

Program for efterår 2021. 

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

og på foreningens 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. 

Torsdag den 16. september 2021: Multikulturhuset, lokale M3.3, 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.  
Man er velkommen til at kontakte foreningens sekretær via mail, hvis der er et 
specifikt spørgsmål eller emne, der ønskes hjælp til.  

Der kan ved nogle møder være planlagt specifikke emner, men der vil normalt ikke 
være mini-foredrag ved møderne.  
 
Tilmelding er ikke nødvendig og mødet er åbent for alle interesserede. Gratis entré. 

 
Lørdag den 25. september 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30:  
  Markering af foreningens 40 års jubilæum.  
 
Kl. 10.30: Velkomst.  
Kl. 10.45: Kirsten Sanders, genealog, formand for Danske Slægtsforskere, cand.jur.:  

”En introduktion til DNA”. DNA - et værktøj til at kvalitetssikre din papirbårne 
slægtsforskning, en hjælp til at finde ukendte, nulevende slægtninge og en mulighed 
for at løse slægtens skjulte gåder. 
 

Kl. 13.00: Bodil Grove Christiansen fortæller om ”Familysearch og de mange muligheder for 
anvendelse i slægtsforskning”, herunder om:  

• Hvad er FamilySearch? 
• Hvad kan jeg bruge FamilySearch til som slægtsforsker 
• Upload af GEDCOM-fil på FamilySearch 
• Søgning i FamilySearch - herunder fiduser til bedre søgning 
• FamilySearch og Legacy 
• FamilySearch og opbevaring af billeder, dokumenter m.m. 
• Samarbejde med andre brugere af FamilySearch 
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• Puzzilla.org og FamilySearch 
• Indexeing 
• Danske og udenlandske kilder i Familysearch. 

Begge foredrag er arrangeret i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredraget for alle interesserede. 

Entré: Gratis for alle.  
 
Foreningen sørger for kaffe/the til mødedeltagerne. Der er mulighed for at købe mad 
med mere i Caféen i Multikulturhuset. Læs mere under ”Praktiske oplysninger”.  
 

Tirsdag den 5. oktober 2021: Multikulturhuset, Lokale M3.3, 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.  

NB: Tilmeldingsfrist: Der er kun plads til 24 deltagere. Send derfor senest søndag 
den 3. oktober 2021 en mail til foreningens sekretær på mail: skriver@shfs.dk, hvis 
du ønsker at deltage.  

Tirsdag den 12. oktober 2021: Multikulturhuset, Lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Åben slægtsforskning. 

Denne aften er planlagt som opfølgning på mødet den 5. oktober 2021, men der vil 
være mulighed for at drøfte andre emner.  Mødet er åbent for alle interesserede.  

Se øvrig beskrivelse af mødet under 16. september 2021.  
 
Lørdag den 23. oktober 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer til 2 spændende foredrag om 
"Sønderjyllands Charles Lindbergh" & "Slægtsforskning uden kirkebøger og 
folketællinger".  
 

Kl. 10.30: René Rasmussen, Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, holder foredraget 
”Sønderjyllands Charles Lindbergh”.  
Ved den store genforeningsfest på Dybbøl i 1920 fløj en flyvemaskine ind over 
Kongeskansen og nedkastede et Dannebrogsflag. Allerede i samtiden blev der 
spekuleret over, hvem piloten var.  
Det var sønderjyden Christian L. Johannsen, og han har ved nærmere eftersyn vist 
sig at være et interessant bekendtskab. Født i Bylderup sogn i 1890, opvokset i 
Aabenraa, Flensborg, Bov og Hanved – og til vejrs i en hjemmebygget flyvemaskine 
allerede i 1911. Under Første Verdenskrig tysk krigsflyver på Vestfronten og efter 
verdenskrigen pilot i Danmark, hvor han under navnet ”Sønderjyden” fløj opvisninger, 
taxiflyvning, faldskærmsudspring og almindelig ruteflyvning. Efter et uheld med en 
trafikflyver flyttede han i 1928 til Tyskland. Her var han flyvende avisbud og 
sprøjteflyver – afbrudt af to spektakulære langdistance-flyvninger: I 1929 fra London 
til Kina og i 1931 over Atlanten – som den første sønderjyde og som den anden 
dansker. I 1930’erne blev han en del af den tyske genoprustning, og under 2. 
verdenskrig uddannede han piloter til Luftwaffe. Efter krigen vendte han hjem til 
Danmark igen, hvor han førte et stille liv som lappeskrædder indtil sin død i 1972.  
 
Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om Christian Johannsens 
begivenhedsrige liv og næsten utrolige oplevelser. 
 

Kl. 13.00: Torben Albret Kristensen, cand.mag. og slægtsforsker fra Næstved, holder foredraget 
”Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger”.  
I mange af landets sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før engang i løbet af 1700-
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tallet eller i værste fald ikke før 1813/15, og hvad gør man så?  
Foredraget tager udgangspunkt i forfatterens eget forskningsprojekt omkring 
kortlægning af slægtskabsforholdene på øen Strynø 1688-1801, hvor kirkebogen 
først er bevaret fra 1776. 
Tilhørerne bliver præsenteret for en række kildegrupper, f.eks. tingbøger, jordebøger, 
fæste- og skifteprotokoller, matrikler, skattelister mm., og hvordan man kan hente 
relevante oplysninger ud af dem. 
 
Begge foredrag er arrangeret i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredraget for alle interesserede. 

Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 30 Kr.  

Onsdag den 3. november 2021: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Åben slægtsforskning. Aftenens tema: Kilder til sønderjyder i 1. verdenskrig.  
 

Denne aften er planlagt som opfølgning på mødet den 23. oktober 2021, herunder 
med særlig fokus på kilderne til sønderjyder i 1. verdenskrig. Mødet er åbent for alle 
interesserede.  

Se øvrig beskrivelse af mødet under 16. september 2021.  
 
Lørdag den 27. november 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 
  Foredrag om "De store databaser" & "Brug Daisy bedre". 

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer til 2 foredrag ved Ulrich Alster Klug, 
Fredericia, der har skrevet flere bøger om slægtsforskning og er kendt som en flittig 
foredragsholder. 
 

Kl. 10.30:  Foredrag om ”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: Foredrag om ”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. 
 
Begge foredrag er arrangeret i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredraget for alle interesserede. 
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 30 Kr.  

 
Tirsdag den 7. december 2021: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Åben slægtsforskning. 
 

Denne aften er planlagt som opfølgning på mødet den 27. november 2021. Men der 
vil være mulighed for at drøfte andre emner.  Mødet er åbent for alle interesserede.  

Se øvrig beskrivelse af mødet under 16. september 2021.   
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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 sekretær 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 foreningens arrangementer i forskellige lokaler i 
Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. 
 
Vær opmærksom på, at Multikulturhuset fra kl. 19 på hverdage overgår til selvbetjening og man 
derfor skal være oprettet som bruger for at kunne komme ind.  Kom derfor gerne i god tid.   
Lokalerne er så vidt muligt bestilt, så de er tilgængelige mindst 15 min. før mødets begyndelse.  

Lokaleangivelser indledt med ”Mp” findes i det gamle pakhus, mens lokaler angivet med ”M” ligger 
i den nye bygning. Tallene angiver etage og lokalenummer adskilt af punktum. Der er elevator til 
alle etager.  
 
Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i mødelokalerne. Gæster henvises i stedet til cafeen i 
stueplan. Se evt. cafeens website på www.cafekjukken.dk.  
 
Parkering: 
Der henvises til parkeringsanlægget på Nørre Havnegade (indkørsel overfor Hotel Alsik, hvor de 
første 2 timer er gratis) 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 blandt andet husflidsudstillinger og evt. 
møder på Rigsarkivet Aabenraa.  
 
Brug for hjælp? 
Særligt ved arrangementerne ”Åben slægtsforskning” samt ved heldags-arrangementer vil der ofte 
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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Slægtshistorisk Forening 

Sønderjylland 
 

Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk 
og på foreningens Facebook-gruppe.  

 

Kort oversigt over foreningens program for efterår 2021. 

Torsdag den 16. september 2021: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. 
 
Lørdag den 25. september 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30:  
  Markering af foreningens 40 års jubilæum.  
 
Kl. 10.30: Velkomst.  

 
Kl. 10.45: Kirsten Sanders, genealog, formand for Danske Slægtsforskere, cand.jur.:  

”En introduktion til DNA”.  
 

Kl. 13.00: Bodil Grove Christiansen fortæller om ”Familysearch og de mange muligheder for 
anvendelse i slægtsforskning”. 
 

Tirsdag den 5. oktober 2021: Multikulturhuset, Lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Læg din slægtstavle på internettet.  Om programmet webtrees.  
 Husk tilmelding senest søndag den 3. oktober 2021 via mail: skriver@shfs.dk.  

Tirsdag den 12. oktober 2021: Multikulturhuset, Lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Åben slægtsforskning. 

Denne aften er planlagt som opfølgning på mødet den 5. oktober 2021, men der vil 
være mulighed for at drøfte andre emner.   Mødet er åbent for alle interesserede.  

Lørdag den 23. oktober 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30:  
 

Kl. 10.30: René Rasmussen, Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, holder foredraget 
”Sønderjyllands Charles Lindbergh”.  
 

Kl. 13.00: Torben Albret Kristensen, cand.mag. og slægtsforsker fra Næstved, holder foredraget 
”Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger”.  

Onsdag den 3. november 2021: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Åben slægtsforskning. Aftenens tema: Kilder til sønderjyder i 1. verdenskrig.  
 
Lørdag den 27. november 2021: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.30: 

Foredrag om "De store databaser" & "Brug Daisy bedre" ved Ulrich Alster Klug, 
Fredericia, der har skrevet flere bøger om slægtsforskning og er kendt som en flittig 
foredragsholder. 
 

Kl. 10.30:  Foredrag om ”De store databaser”. 
 

Kl. 13.30: Foredrag om ”Brug DAISY bedre”. 
 
Tirsdag den 7. december 2021: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
  Åben slægtsforskning. 


