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Slægtshistorisk Forening 

Sønderjylland 
 

Program for efteråret 2022. 
 

 

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

og foreningens Facebook-gruppe.  

 

Se kontaktoplysninger på foreningens website under ”Bestyrelsen” i menuen.  

Foreningens møder afholdes - hvis intet andet er nævnt - i lokaler i Multikulturhuset,  
Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.  
Der vil normalt være adgang til lokalerne ca. 15 minutter før mødets start.  

Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. 
ikke-medlemmer) betaler 50 kr. i entre. Se under de enkelte arrangementer.    
 
Ved særlige arrangementer kan entreen bortfalde eller være højere, hvilket vil være 
annonceret på foreningens website. 

Se mere under ”Praktiske oplysninger” på side 4. 

Mandag den 5. september 2022: 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, at bestille arkivalier på Rigsarkivet eller hjælp til at læse gotiske skrift?  

Kom og vær med, når medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland tilbyder 
"hjælp-til-selvhjælp" inden for slægtsforskning.  
Man er velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Hanne Christensen via mail, 
hvis der er et specifikt spørgsmål eller emne, der ønskes gennemgået eller hjælp til.  

Der kan ved nogle møder være planlagt specifikke emner.  
Det vil i så fald fremgå af omtalen af det enkelte møde på foreningens website 
ca. 1 uge før mødet afholdes.   
 
Tilmelding er ikke nødvendig og mødet er åbent for alle interesserede. Gratis entré. 

 
Lørdag den 1. oktober 2022: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.00:  
Kl. 10.30:  Foredrag om ”Landeværnet syd og nord for Kongeåen” ved cand.mag. Rasmus 

Wichmann. 
Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i 
begyndelsen af 1800-tallet, og som kom i brug pga. Napoleonskrigene. 

Rasmus Wichmann gennemgår landeværnets oprettelse og nedlæggelse, og de 
forskellige tjenesteforhold der var i Kongeriget og Hertugdømmerne. 
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Til sidst gennemgås hvordan man kan bruge landeværnets arkivalier i sin 
slægtsforskning. 

Kl. 13.00:  Foredrag om ”Slægtsforskning i 1900tallet” ved Per Andersen, cand.scient. og 
slægtsforsker.  
Det kan være svært at finde nulevende slægts-medlemmer og andre, der har levet i 
1900-tallet. Vi er vant til at søge tilbage i tiden, men det sker også, at vi leder efter 
oplysninger om slægten i 1900-tallet. Her er kilderne ofte nogle andre end dem, man 
normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. 
Per Andersen gennemgår en række af de vigtigste kilder til slægtsforskning i 1900-
tallet, og det bliver krydret med mange eksempler på sager, som han selv har 
arbejdet med gennem tiden. Et nyttigt og lærerigt foredrag.        

Foredragene arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredraget for alle interesserede. 
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 50 Kr.  

Torsdag den 6. oktober 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  
 
Lørdag den 22. oktober 2022: Flensborg Biblioteket, Norderstrasse 59, kl. 12.00-18.00: 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig arrangerer den ”4. Dansk-Tyske 
Slægtsforskerdag”, som er det største møde om genealogi i region Sønderjylland-
Schleswig.    
 
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland deltager i arrangementet, som man bl.a. kan 
læse mere om i kalenderen på www.shfs.dk eller på www.genisis-flensburg.com.   

Mandag den 31. oktober 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  
 
Lørdag den 12. november 2022: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.00:  
Kl. 10.30:  Foredraget: ”Udvandrerne - hvem var de, og hvor blev de af?” ved 

  Hans Peter Poulsen, Virum. 

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske 

befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og 

hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?  

Links om udvandring, især til USA.   

Kl. 13.00:   Foredrag om ”Skifter” ved Kathrine Tobiasen, Randers, der bl.a. er aktiv med  

  foredrag og kendt for en lang række artikler i ”Slægtsforskeren”.   

 

Skifter er en fantastisk kilde; et skifte indeholder en guldgrube af oplysninger, der 

tillader os at komme helt tæt på vore aner. Vi bliver ofte inviteret på en regulær 

rundvisning i afdødes bolig, hører om vedkommende har gæld eller tilgodehavender 

og får linet alle arvingerne op. Foredraget fortæller endvidere, om hvordan skiftet 

foregik, og hvordan vi finder de relevante kilder. 

Foredragene arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredragene for alle interesserede. 
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 50 Kr.  

Tirsdag den 15. november 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  
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Mandag, 5. december 2022: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Medlem af foreningen Anders Vestergaard vil denne aften fortælle om sin erfaring 

med ”Skifter”. Hvordan kan skifter bidrage til vores slægtsforskning. Verificer 

slægtshistorien og gøre den mere spændende og levende.  

Planen er at komme med flere spændende eksempler. Dette i forlængelse af 

foredraget om ”Skifter” ved Kathrine Tobiasen, lørdag den 12. november 2022. 

Mandag den 12. december 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  
 

 

Slægtsforskningskursus for absolutte begyndere. 
Så prøver/starter vi noget nyt. Vi starter med et koncerteret kursus for helt nye begyndere uden 

viden og erfaring indenfor slægtsforskning.  

 

Vi kommer bl.a. omkring følgende emner: hvordan kommer man i gang og hvor vi finder data, 

program til ens data, brug af kirkebøger, folketællinger og lignende kilder, gotisk skrift samt 

gennemgang af databaser som kan bruges til at fylde historie til vore aner. 

Kurset er opbygget som meget info, eksempler og også så man selv kan prøver/hjælpes gennem 

ens egen spørgsmål. Kendskab til ens egen bærebare computer med Windows styresystem vil 

være en fordel, da Mac-computere ikke kan bruges til de slægtsprogrammer som de fleste bruger. 

Så hvis du som medlem er i denne kategori eller du kender en som vil dette så tilmeld dig/jer. 

Tid og sted: Kurset er på mindst 5 aftner over tilsvarende antal uger fra kl. 19.00-ca. 21.30.  

 

Kurset løber fra torsdag den 27. oktober 2022 til torsdag den 24. november 2022. Kurset kan evt. 

forlænges med 1-2 gange, hvis der er behov for det.  

Møderne afholdes i Multikulturhuset (biblioteket), Nørre Havnegade, Sønderborg. 

Kursushold min. 5 personer max. 10 personer. 

Pris: Det koster kr. 500 pr. person inklusiv medlemskab af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 

i resten af 2022 og hele 2023, så du frit kan deltage i foreningens andre aktiviteter og møder. 

Deltagergebyr betales til kursusleder ved starten af kurset. 

Tilmelding senest 16. oktober 2022 til Carsten Kjær Jacobsen, mail: naestformand@shfs.dk, 

med oplysninger om deltagers navn, adresse, tlf. og e-mail. 

Mail udsendes efter tilmeldingsfristen til de tilmeldte med oplysning om kurset kan oprettes.  

  

 



Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 
Program efterår 2022.  

Side 4. 

 

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 formand 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. 

Lokaleangivelser indledt med ”Mp” er i det gamle pakhus, mens lokaler angivet med ”M” er i den 
nye bygning. Tallene angiver etage og lokale-nummer adskilt af punktum. Der er elevator til alle 
etager.  
Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i mødelokalerne. Gæster henvises i stedet til 

Multikulturhusets Cafe i stueplan.  

 

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.  

 

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 50 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 eller kontakte et bestyrelsesmedlem via mail. 

 

Bestyrelsen kan ikke besvare alle spørgsmål, men kan eventuelt henvise til en mulig løsning eller 

en anden slægtsforsker.  
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Programmet kort 

Mandag den 5. september 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. 

Tilmelding er ikke nødvendig og mødet er åbent for alle interesserede. Gratis entré. 
 
Lørdag den 1. oktober 2022: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.00:  
Kl. 10.30:  Foredrag om ”Landeværnet syd og nord for Kongeåen” ved cand.mag. Rasmus 

Wichmann. 
Kl. 13.00:  Foredrag om ”Slægtsforskning i 1900tallet” ved Per Andersen, cand.scient. og 

slægtsforsker. 
  
Foredragene arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredraget for alle interesserede. 
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 50 Kr.  

Torsdag den 6. oktober 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  
 
Lørdag den 22. oktober 2022: Flensborg Biblioteket, Norderstrasse 59, kl. 12.00-18.00: 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig arrangerer den ”4. Dansk-Tyske 
Slægtsforskerdag”, som er det største møde om genealogi i region Sønderjylland-
Schleswig. 
 
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland deltager i arrangementet, som man bl.a. kan 
læse mere om i kalenderen på www.shfs.dk eller på www.genisis-flensburg.com.   

Mandag den 31. oktober 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  

 
Lørdag den 12. november 2022: Multikulturhuset, Salen, kl. 10.00-ca. 15.00:  
Kl. 10.30:  Foredraget: ”Udvandrerne - hvem var de, og hvor blev de af?” ved 

  Hans Peter Poulsen, Virum. 

Kl. 13.00:   Foredrag om ”Skifter” ved Kathrine Tobiasen, Randers, der bl.a. er aktiv med  

  foredrag og kendt for en lang række artikler i ”Slægtsforskeren”.   

 

Foredragene arrangeres i samarbejde med FolkeUniversitetet. Der er adgang til 
foredragene for alle interesserede. 
 
Entré: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer: 50 Kr.  

Tirsdag den 15. november 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  

Mandag, 5. december 2022: Multikulturhuset, lokale M3.3, kl. 19.00-ca. 21.00: 
Medlem af foreningen Anders Vestergaard vil denne aften fortælle om sin erfaring 

med ”Skifter”. Hvordan kan skifter bidrage til vores slægtsforskning. Verificer 

slægtshistorien og gøre den mere spændende og levende.  

Mandag den 12. december 2022: Multikulturhuset, lokale Mp1.1, kl. 19.00-ca. 21.00:  
   Åben slægtsforskning. Se omtale af arrangementet på side 1.  
 


