
 

Slægtsforskning på Brandbjerg Højskole 
Fra d. 12. april til d. 18. april 2015 

 

Slægtsforskning på herregården  
- Livet med vore aner? 

I april 2015 holdes der atter slægtsforskningsuge på Brandbjerg Højskole. I samarbejde med 
Brandbjerg Højskole og genealog Gitte Bergendorff Høstbo er der sammensat endnu en 
forrygende uge fyldt med spændende foredrag og en spændende dagstur. Du vil møde andre 
slægtsforskere - nye som garvede i en hyggelig og inspirerende uge.  
De mange spændende foredrag handler i denne uge om livet med og omkring vore aner som 
tema.   
Indlæggene serveres af professionelle foredragsholdere inden for slægtsforskning og 
historie.   
Vi lægger særlig vægt på social hygge og samvær med hinanden og derfor vil dette indgå 
som sang og underholdning.  Ugen byder på masser af snak om slægtsforskning og der vil 
naturligvis også være mulighed for at få hjælp til egen søgning på egne medbragte 
computere. Brandbjerg Højskole er en gammel herregård der ligger ca. 10 km fra Vejle. 
Hvid og smuk står den gamle hovedbygning flankeret af voldgrav og ænder, marker og 
enge med græssende heste samt den lange nøddeallé, der lokker dig direkte ned i 
Grejsdalens uberørte naturskov – Danmarks Grand Canyon. Værelserne er lækre og 
velholdte og har alle eget bad, toilet, altan og ADSL-forbindelse.  
Alle foredragene foregår i den hyggelige herregård i skoletuen og de tilhørende lokaler der 
er i selve herregården hvor der er plads til 40 deltagere så først til mølleprincippet gælder 
ved tilmeldingen.  
 

Program: 
Søndag: Ankomst søndag, velkomst, aftensmad og samling hvor vi lærer hinanden at 
kende. 
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Mandag: 
Morgenmad, morgensamling, foredrag ved Jørgen Mikkelsen (Rigsarkivet og dets rige 
muligheder for slægtsforskerne), frokost, evt. gåtur med højskolens historie eller egen tid, 
foredrag ved Arkivar Asbjørn Romvig Thomsen (Hor - og forskellige forsøg på at sno sig), 
Slægtsforskerværksted med egne computere eller egen tid, aftensmad, samt 
slægtsforskerværksted eller egen tid, aftenkaffe. 
 

Tirsdag: 
Morgenmad, morgensamling, foredrag ved Seniorforsker Erik Kann (Lægsruller – hvordan 
finder vi rundt i disse?), frokost, egen tid, foredrag ved Erik Kann (Søruller – hvordan 
finder rundt i disse?), slægtsforskerværksted med egne computere eller egen tid, aftensmad, 
foredrag ved Peter Wodskou og Tina Woller (Hvordan søger vi i daisy.dk), aftenkaffe. 
 

Onsdag: 
Morgenmad, foredrag ved Museumsleder Bjarne Meldgaard (Hvad fotoet kan fortælle) 
frokost, egen tid, foredrag ved Leif Sepstrup (Hvordan finder vi forbryderene i arkiverne og 
hvilke bloddryppende fortællinger kan de give os?), slægtsforskerværksted med egne 
computere, aftensmad, herefter sang fra højskolesangbogen, aftenkaffe. 
 

Torsdag: 
Morgenmad, heldagstur til Landsarkivet i Aabenraa (Arkivleder og forskningschef Hans 
Schultz Hansen fortæller om 1864, som tager udgangspunkt i kildepakken 1864). Herefter 
er der fri leg på arkivet. Formiddagskaffe og frokosten medbringes, kl. 14 kører vi mod 
Frøslevlejren hvor vi skal høre et foredrag om lejren og dens historie, herefter er der rundtur 
i lejren på egen hånd indtil kl. 17.00. Vi drager hjem til aftensmad og aftenen byder på 
slægtsforskerværksted eller egen tid. Aftenkaffe. 
 

Fredag: 
Morgenmad, morgensamling, foredrag ved historiker og forfatter Agnete Birger Madsen (Et 
barnelig i kufferten), frokost, egen tid, foredrag ved forfatter Jacob Holdt (Til sidst levede 
jeg kun med de døde!), slægtsforskerværksted med egne computere, festmiddag, aftenkaffe 
med underholdning og hygge. 
 

Lørdag: 
Morgenmad, morgensamling og fælles farvel. 
 

Pris:  
Kr. 4.300,- (dobbeltværelse) incl. sengetoj og 2 håndklæder (ekstra håndklæder 10 kr. stk.) 
Kr. 4.700,- (enkeltværelse) incl. sengetoj og 2 håndklæder (ekstra håndklæder 10 kr stk) 
Bad og toilet på værelserne. 
Mulighed for hentning/bringning på Vejle Station (+ kr. 150). 
 

For tilmelding kontakt Brandbjerg Højskole på: 
www.brandbjerg.dk/Korte+kurser/tema_og_senior.htm 
Se mere om højskolen og kurset på hjemmesiden www.brandbjerg.dk eller under korte 
kurser Adressen for højskolen er: Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling 
Tlf: 7587 1500 E-mail: bh@brandbjerg.dk eller kontakt janhb@danbbs.dk for spørgsmål. 


