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Slægtsforskning Kongeaaen
Koldinghus – Forening af Slægtsforskere og 

Slægtsforskning

• Jens Christian Andersen
• Poul Erik Poder
• Ejnar Thygesen
• Gunnar Thuesen

 

• Leif Lillesøe
• Kirsten Kindberg
• Niels Aage Bach
• Ellen Rasmussen

 

Referat:

FAKTA om foreningerne – se link nedenfor

Slægtsforskning Kongeaaen
Koldinghus – Forening af Slægtsforskere og 

Slægtsforskning

Stiftet som lokalforening for 5 år siden i 
2014
 

Stiftet i 1989

102 medlemmer
- Brug af navneskilte overvejes
- En del medlemmer er fortsat på 
arbejdsmarkedet

111 medlemmer
- Navneskilte anvendes – bøde 5 kr. ved 
forglemmelse.
Overvejende pensionister

Foreningens tilholdssted er Knudepunktet i 
Vejen
 

Foreningens tilholdssted er KUC, Kolding

Der afholdes 8 foredrag hvert år i 
samarbejde med Folkeuniversitetet – der 
deltager ca. 40-45 hver gang.
Ugedag tirsdag.
Gratis deltagelse for ikke medlemmer.
 

Der afholdes 7 foredrag hvert år – alle i sæson 
2019/2020 er i samarbejde med Folkeuniversitetet.
1. tirsdag i hver måned.
Ikke medlemmer betaler 50 kr.

14 dage efter et foredrag afholdes klubaften, 
hvor der er mulighed for at drøfte indholdet 
af seneste foredrag.
Desuden bruges disse aftener også på at 
hjælpe hinanden i gang med 
slægtsforskning.
 

Der afholdes 3 café-aftener hvert år – september, 
november og februar.
Disse møder starter ofte med et lille foredrag fra et 
af medlemmerne eller info fra bestyrelsen.
Desuden bruges disse aftener også på at hjælpe 
hinanden i gang med slægtsforskning eller 
specifikke problemer.

https://slaegtsforskning.kolding.dk/
https://slaegtsforskning.kolding.dk/
https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kongeaaen/


 

Kurser
• kursus i gotisk skrift i samarbejde 

med Folkeuniversitetet
• øvrige kurser – afholdes ofte på en 

lørdag, så alle har mulighed for at 
komme og få hjælp.

 

Kurser – gratis for medlemmer
• kursus i gotisk skrift for begyndere hvert 

efterår.
• Kursus i gotisk skrift – fortsætterkursus
• Kursus i slægtsforskning for begyndere
• Kursus i samarbejde med Landsarkivet i 

Åbenrå, Leo Vinther Pedersen
• Alfabetiske lister
• Ejendomsforhold i Sønderjylland

 

 

Årlig medlemsudflugt ved sæsonafslutning
Ofte med deltagelse af 25-30 deltagere.
Foreningen giver tilskud til rundvisning
Kørsel i egne biler
Udflugten sker på en hverdag.
 

Beslutning:

Foredrag
Første step i et samarbejde bliver, at de 2 foreninger tilbyder foredrag til hinanden. På sigt 
tilstræbes, at det ikke er de samme foredragsholdere / emner der tilbydes medlemmerne i 
begge foreninger. Deltagelse er gratis for medlemmer af foreningerne. Medlemslister 
udveksles.

Kursus
3 kurser fra Koldinghus tilbydes også til medlemmerne af Kongeaaen:

• Begynderkursus i gotisk skrift ved Leif Lillesøe – deltagelse er gratis, dog betales 110 
kr. for undervisningsmateriale

• 2 gratis kurser på Landsarkivet i Åbenrå ved Leo Vinther Pedersen (Kørsel i egen bil)

• Alfabetiske lister

• Ejendomsforhold i Sønderjylland

Der er plads til max 10 personer pr kursus.

Kongeaaen arbejder med et kursus i Family Search (endnu ikke afklaret). Det tilbydes også 
til medlemmerne i Koldinghus, hvis det gennemføres.

Udflugt
Kongeaaen arbejder på en udflugt til det nye stadsarkiv i Århus inkl. rundvisning. 



Foreningen undersøger pris inkl. bus. 
Hvis udflugten bliver til noget, vil den også blive tilbudt medlemmerne i Koldinghus.

Ellen Rasmussen
9. maj 2019
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