
 

 
INBJUDAN 

Lunds släktforskarförening inbjuder till nybörjarkurs i släktforskning. 

I denna kurs kommer du att få lära dig vilka som är de viktigaste källorna och 
hur man söker i dem. I första hand, koncentrar vi oss på, hur man forskar i 
Kyrkans arkiv. Vi kommer att gå igenom dokument från födelsebok, vigselbok, 
dödbok och husförhörslängder. Kanske också in- och utflyttningslängder. Du får 
också kunskap i hur man dokumenterar sina källor på rätt sätt, skriva ansedlar 
och antavlor.  

I kursen ingår dessutom ett studiebesök på Landsarkivet i Lund. Där får vi veta 
hur det går till att forska på arkiv, regler, mikrokort och originalhandlingar och 
vad man kan få hjälp med. Vi kommer att gå igenom de hjälpmedel som finns på 
Internet och även titta på de CD-skivor som finns utgivna. När det sedan gäller 
forskning i kyrkoböcker på nätet, använder vi oss i första hand av AD-online.   

I kurslokalen kommer det att finnas datorer till alla och i kursavgiften ingår ett 
abonnemang på Arkiv Digital under 10 veckor. Detta kan du också använda dig 
av hemma på din egen dator. Om du redan har abonnemang, förlängs ditt 
nuvarande med 10 veckor. 

För att delta i någon av våra kurser, måste du vara medlem 
i Lunds Släktforskarförening. 

Kursavgift:  
Alternativ 1: för dig som redan är medlem; 800 sek 
Alternativ 2: för dig som vill bli medlem innan kursen; 950 sek, då ingår 
medlemsavgift för resten av året och under 2013. 

Vi erbjuder två intensivkurser på följande dagar och tider: 

Kurs 1. måndagar och torsdagar kl. 09:00 – 12:00, 18 studietimmar* 
Kurs 2. måndagar och torsdagar kl. 13:00 – 16:00, 18 studietimmar* 
*Studietimmar, en studietimme motsvarar 45 min. 

Startdatum: båda kurserna börjar tillsammans med ett studiebesök på 
Landsarkivet, Dalbyvägen, Lund. Onsdagen den 3/10 kl. 18:00-20:00 
Därefter start vecka 41, måndagen den 8 oktober. 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6, Lund 
Cirkelledare: för Kurs 1; Rolf Carlsson och för Kurs 2; Rolf Nilsson. 

Anmälan: lämpligast via e-post: rolf.lsf@gmail.com eller tel. 046-77 18 06. 
Senast den 27 september. 
Kursavgiften betalas till Lunds Släktforskarförening pg. 498 47 45-2 och skall 
vara bokförd på kontot innan kursstart. Uppge Kurs nummer och ditt namn. 

Välkommen med din anmälan! 

           Rolf Carlsson                                                       Rolf Nilsson 


