
 

Stor interesse omkring kurser for begyndere i slægtsforskning 

 Gennem de sidste 4-5 år har Danske Slægtsforskere i Helsingør tilbud kurser i Slægtsforskning i 

samarbejde med LOF, og det har hvert år tiltrukket mange interesserede, som har fået en 

overskuelig indgang til slægtsforskningsområdet. Det handler ikke bare om at kunne finde rundt i 

kirkebøgerne og folketællingerne, men også om, hvordan man ”kryds og tværs’er” sig gennem de 

mange arkivalier, som i dag ligger foran os på skærmen. Det er tidligere folkeskolelærer og 

teaterchef Bent Jeppesen, der har undervist, ligesom han også har været koordinator på foreningens 

”Slægtsforskercafe”, som blev sat i søen i samarbejde med Espergærde Bibliotek første onsdag i 

hver måned som et åbent forum, hvor man blot kunne møde op og få hjælp fra 5-6 medlemmer af 

lokalforeningen.  

 
Sidste vinters kursus i ”Introduktion i Slægtsforskning” kunne på grund af Corona ikke 

gennemføres fysisk, og i stedet blev det gennemført digitalt på Zoom-platformen, og det gik over al 

forventning rigtig godt. Således skrev en elev efter kurset Blot for at sige tak for kurset, og især 

opsamlingen i tirsdags, det gav rigtig meget. Jeg har aldrig deltaget i et sådant online forløb før, 

men jeg tror, at vi fik en mere koncentreret undervisning, hvor du blot trak det ene emne efter det 

andet frem og gav os de muligheder, der kunne bruges for at gå ind i dem. Jeg tror ikke, vi var 

kommet så langt omkring, hvis det havde været i en fysisk klasse. 

Det er baggrunden for, at Danske Slægtsforskere Helsingør i den kommende sæson 
tilbyder 2 online kurser for begyndere i slægtsforskning i samarbejde med LOF. Indholdet 
er det samme som på de fysiske kurser, blot foregår undervisningen via Zoom, hvor man 
kan tilmelde sig fra alle egne af landet. Gennem 4 undervisningslektioner vil kursisterne 
lære om, hvordan man finder rundt i kirkebøgerne, folketællingerne, lægdsrullerne og alle 
de andre arkivalier, som vi alle har adgang til. På kurset vil man også se, hvordan man kan 
krydse oplysningerne i flere registre, for på den måde at følge forfædrenes færden fra 
sogn til sogn. Vi vil også vise, hvordan man kan arkivere de ting, vi finder, ligesom vi vil 
præsentere nogle af de programmer, som man kan bruge, når man skal lave sine 
slægtstavler.  

De to zoom-kurser starter henholdsvis den 2. november fra kl. 10 til 12 og den 1. februar 
2022 fra kl. 16 til 18 og til kurset i november er der allerede tilmeldinger fra både Jylland 
og Skåne.  

Men kurserne gennemføres også fysisk på Espergærde Bibliotek, hvor første 
undervisningsgang er tirsdag den 2. november kl. 16 til 18 og tirsdag den 1. februar kl. 10 
til 12. Man kan  tilmelde sig til kurserne ”Introduktion i Slægtsforskning” på LOF’s 
hjemmeside www.lofkurser.dk, under ”it-viden og redskaber”.  

Hvis man vil vide mere om kurserne, er man velkommen til at kontakte Bent Jeppesen på 
tlf. 20 96 36 96 eller skrive på bj@dis-helsingor.dk 
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