Invitation til:
Slægtshistorisk Weekend 2018
Fredag den 14. til søndag den 16. september 2018
Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Weekenden byder på følgende foredrag:
 Michael Dupont: Arkivalier før kirkebøgerne, herunder skattemandtal og regnskaber
 Helle Sigh: Strandinger
 Ulrich Alster Klug: Skolevæsen og skoleholdere
 Jacob Helmdahl Gren: DNA og Slægtsforskning (samt workshop)
 Per Andersen: Persondataloven og slægtsforskeren
 Michael Dupont: Sygdomme og epidemier
Efter sit foredrag holder Jacob Helmdahl Gren en workshop, hvor du har mulighed for at få
hjælp til at tolke DNA-resultater, så man måske lettere kan forstå, hvordan man kommer videre
med disse.
Derudover vil der være workshops, hvor du vil have mulighed for at få hjælp og inspiration til
brug af følgende:
 Legacy
 FamilySearch
 Brothers Keeper
 Billedbehandling
 Slægtsforskernes Bibliotek
Endelig vil der naturligvis som sædvanlig være mulighed for socialt samvær med ligesindede,
krydret med god mad, lokkende bøger, en slægtsforskerpris og andet spændende ….
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Venlig hilsen
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og DIS-Danmark

PS: Husk computeren
- i år bliver der brug for den !

PROGRAM
Fredag 14. september 2018
15.00

Dørene åbnes for ankomst, kaffe og kage

16.00 - 17.15

Udlevering af nøgler og indkvartering

17.30

Velkomst

18.00

Middag

19.00

Foredrag, aftenkaffe og socialt samvær

Lørdag 15. september 2018
08.00

Morgenmad

09.00

Foredrag inkl. formiddagskaffe

11.30

Frokostbuffet

12.30

Foredrag og workshops, eftermiddagskaffe

18.30

Middag med uddeling af slægtsforskerprisen

20.00

Underholdning, socialt samvær og aftenkaffe

Søndag 16. september 2018
08.00

Morgenmad

09.00

Foredrag inkl. formiddagskaffe

11.50

Afslutning, indsamling af navneskilte og evalueringsskemaer

12.00

Frokost

13.00

Afrejse

Praktiske oplysninger og tilmelding
Slægtshistorisk Weekend 2018 afholdes 14. - 16. september 2018 på Nørgaards Højskole i
Bjerringbro.
INDKVARTERINGSMULIGHEDER:
1. Lille dobbeltværelse med fælles toilet/bad - pris pr. person kr. 1.800.
2. Større dobbeltværelse med fælles toilet/bad – pris pr. person kr. 2.000.
3. Enkeltværelse, hvor man deler toilet/bad med en enkelt nabo - pris pr. person kr. 2.200.
4. Enkeltværelse med eget toilet/bad - pris kr. 2.800.
Deltagelse uden overnatning kr. 1.800.
Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at finde en, som de kan dele værelse med, da
det vil begrænse antallet af deltagere meget, hvis alle vælger enkeltværelse. Dette er også grunden
til, at vi har prissat dobbeltværelserne så billigt.
Der er kun ganske få af type-3 værelserne.
Der er også mulighed for at komme til at bo på Bed & Breakfast. Skriv til sekretaer@ssf.dk, hvis du
er interesseret i denne løsning. Prisen er den samme som for indkvartering på Nørgaards Højskole.
Der er elevator til næsten alle etager på højskolen, men til nogle få af etagerne er der kun trapper,
så husk at skrive på tilmeldingen, hvis du er kørestolsbruger.
Ud over alm. postevand betaler deltagerne selv drikkevarer i form af øl, vand og vin
(kontant eller Mobile Pay).
Eventuelle spørgsmål kan sendes til sekretæren, sekretaer@ssf.dk.
TILMELDING
Skal ske på www.sw2018.dk. Følg vejledningerne på skærmen. Man bliver først registreret som
deltager, når betalingen er indgået.
AFMELDING
Ved afmelding før 1. august refunderes det fulde beløb.
Ved afmelding efter 1. august sker der som udgangspunkt ingen refundering. Undtaget er dog, hvis
pladsen kan afsættes til en person på venteliste. I sådant tilfælde kan man få 50% af det indbetalte
beløb retur.

