Traditionen tro afholder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige igen i år

”Slægtshistorisk Dag”
lørdag d. 4. november 2017 kl. 10.00—16.00
med gratis adgang for alle interesserede.
Igen i år vil programmet indeholde foredrag og undervisning samt forskellige udstillinger.
Program:

10:30 - 11:30 ”Nyt fra FamilySearch” v. Bodil Grove Christensen og
Peter Højvang Christensen
10:30 - 11:30 ”Slægtsforskning for begyndere” v. Dorte Kreiberg
12:30 - 13:30 ”Ægtemand i overskud” v. Leif Sepstrup
12:30 - 13:30 ”Slægtsforskning for begyndere” v. Niels Nybo Jakobsen
14:30 - 15:30 ”Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning”
v. Anders Mørup-Petersen
14:30 - 15:30 Video fra RootsTech 2017

I år vil det være muligt, at undersøge om andre deltagere skulle have aner i samme slægtstræ
og på den måde måske finde nye og ukendte familiemedlemmer. Se mere om dette i vedhæftede dokument.
Igen i år er der tilmeldingspligt, da der ikke kan være mere end 175 personer på dagen. Du tilmelder dig denne hjemmeside https://shd-2017.eventbrite.com, hvorved du modtager en gratis billet til arrangementet pr. e-mail. Denne billet bedes du medbringe og fremvise ved ankomsten. Du kan også få adgang til hjemmesiden ved at scanne QR-koden herunder.
Følg os eventuelt på Facebook—så er du opdateret:
https://www.facebook.com/groups/slaegtshistoriskdag/
Velmødt til en hyggelig dag med fokus på slægtshistorie.
Arrangementet foregår på adressen:
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Langenæs Allé 31
8000 Aarhus C

SlaegtsHistoriskDag@gmail.com

Drømmer du nogensinde om, at finde andre slægtsforskere, som arbejder med eller har fælles aner med
dig? Her kan ’Slægtshistrorisk Dag’ måske hjælpe dig.
Som noget nyt vil det i år forud for ’Slægtshistorisk Dag’ være muligt, at undersøge om man skulle ’være i
familie’ med andre deltagere ved arrangementet.
Dette gøres vha. hjemmesiden ’Relative Finder’, hvor der er oprettet en gruppe til dette formål:
Navn:
Gruppe link:
Password:

SlaegtsHistoriskDag-AarhusStav
https://www.relativefinder.org/#/groups/51485/join
mormon2017

Tryk på linket og log ind med dit FamilySearch login og password. Herefter sammenligner programmet
de data, som findes på din konto med de data, som er hos de andre brugere, som er tilmeldt den aktuelle
gruppe.
Skulle der være et match mellem to brugere vil man kunne se dette med det samme. Man vil så ligeledes
få mulighed for, at mødes med denne fælles efterkommer til ’Slægtshistorisk Dag’.
Skulle du ikke allerede have dit slægtstræ på FamilySearch, så benyt tiden nu til at få det oprettet. Du
kan finde hjælp i en vejledning, som findes på DIS Danmarks hjemmeside:
https://www.slaegtogdata.dk/billeder/billeder-andet/faa-mere-ud-af-familysearch.pdf-1
Denne vejledning forklarer, hvordan man med en GEDCOM fil kan få oprettet et slægtstræ i FamilySearch.
Vi håber mange vil benytte sig af denne unikke mulighed for at finde hidtil ukendte slægtsforskere, som
forsker i samme familie og måske er en ukendt og fjern grandfætter eller grandkusine. Tænk hvad dette
måske kan udvikle sig til.
Jo flere der logger sig på gruppen – jo større er datamængden og chancen for, at der bliver et match.
Ligeledes vil det være en fordel, at man tilslutter sig så hurtigt som muligt.
Skulle du have spørgsmål eller udfordringer omkring dette, så skriv til os på mail eller via vores Facebook side.
Husk ligeledes at tilmelde dig til arrangementet d. 4. november 2017 kl. 10:00-16:00 på denne adresse:
https://shd-2017.eventbrite.com.
Med venlig hilsen
Komitéen for ’Slægtshistorisk Dag’

https://www.facebook.com/groups/slaegtshistoriskdag/
Arrangementet foregår på adressen:
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Langenæs Allé 31
8000 Aarhus C

SlaegtsHistoriskDag@gmail.com

