Ejendomshistorie i slægtshistorisk belysning
Slægtshistorisk Weekend 2016
på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro
Fredag den 2. september
16.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 19.00
19.15 - 21.15

21.15 - ?

Ankomst og indkvartering. Der serveres kaffe/te.
Velkomst og introduktion.
Middag.
Foredrag ved Jens Aaberg, tidl. lærer, slægtshistorisk underviser:
Perioden 1844-1930. Fra ikrafttrædelsen af den nugældende matrikel 1844 til tiden
efter indskrivningen af dokumenter i skøde- og panteprotokoller.
Kaffe/te og socialt samvær. Litteraturformidling, udstillinger m.v.

Lørdag den 3. september
08.00 - 09.00
09.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 17.45

18.00 - 19.30
20.00

Morgenmad.
Foredrag ved Ulrich Alster Klug, slægtshistorisk underviser og skribent:
Perioden 1780-1844. Fra landboreformerne til den nye matrikel.
Kaffe/te pause.
Foredrag ved Ivan Skjødt Kondrup, akademiingeniør:
Perioden 1688-1790. Erfaringer med østjysk ejendomshistorie fra matriklen 1688 til årene
omkring folketællingen 1787.
Frokost.
Workshops (detaljer følger evt. på hjemmesider senere): Bl.a. uddybning af foredragenes
henvisninger til nettet, tips og kort-materiale på nettet, samt Danish Family Search' Gadeprojekt.
Festmiddag.
Uddeling af Slægtsforskerprisen 2016, underholdning og kaffe/te m.m..

Søndag den 4. september
08.00 - 09.00
09.15 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.50
11.50
12.00 - 13.00

Morgenmad.
Foredrag ved Gudrun Gormsen, museumsinspektør:
Bondens bygninger var forskellige fra egn til egn, det afspejler sig i kilderne.
Kaffe/te.
Foredrag ved Ulrich Alster Klug:
Købstadsejendomme efter 1850 i industrialismens barndom.
Afslutning.
Frokost og derefter afrejse.

Workshops
Her får du mulighed for at få hands-on inden for forskellige områder, både hvor der er brug for din indsats i et
crowd-sourcing projekt, og ikke mindst hvor du kan lære at bruge nogle af de nye muligheder, der findes på nettet i
dag for at blive klogere på dine forfædres ejendomsforhold.

Spørgecentralen
Er du kørt fast i et uløseligt problem i din forskning, har du her en god chance for at få hjælp fra erfarne folk. Det
gælder, uanset om du har et helt konkret spørgsmål om en ane, eller om du søger hjælp til en særlig kildegruppe.
Tag endelig dine egne arbejder med.

Litteraturformidling
Få gode råd med hensyn til litteratur. Et bredt udvalg af bøger, hæfter og andet materiale fra bl.a. Slægtens Forlag
præsenteres. Rekvirer evt. liste hos Anton Blaabjerg, blaab@webspeed.dk. Deltagerne er desuden velkomne til selv
at fremlægge materialer. Det sker dog på eget ansvar.

Noter og materialer
Noter og materialer fra de forskellige foredrag og workshops uddeles i forbindelse med disse eller lægges på
foreningernes hjemmesider: www.slaegtogdata.dk og www.ssf.dk.

Medbring
Din bærbare pc til brug ved workshops eller hvis du skal bruge oplysninger derfra i forbindelse med spørgsmål til
spørgecentralen.

Priser
Der er 4 muligheder for tilmelding:
1. Dobbeltværelse med fælles toilet/bad 2.000 kr.
2. Delt dobbeltværelse (to tvillingværelser med fælles entré og bad) med fuld pension og foredrag 2.200 kr. pr.
person.
3. Enkeltværelse med fuld pension og foredrag 2.550 kr.
4. Dagkursist med pension og foredrag (ingen overnatning) 1.600 kr.

Kontaktperson:
Kirsten Sanders: Kontakt mailadresse: sekretaer@ssf.dk
Der er trapper til en del af værelserne på højskolen, så husk at skrive på tilmeldingen, hvis du er kørestolsbruger.

