
Aftenskoleundervisning forår 2018 i Roskilde. 
 
Ved A.M. Krogh-Thomsen. 

 
 

Gennemgang af AQ 15 programmet. Overfør eller indskriv dine data i et 
anerkendt slægtsforskningsprogram, den nye version af Ancestral Quest 15. Et af 
de bedste. Programmet kan alt, hvad du kan ønske dig af et moderne 
slægtsforskningsprogram. Blandt andet udskrive færdige slægtsbøger og 
efterslægtsbøger. Indsætte billeder til personerne og udskrive fine scrapbøger, samt 
udskrive anetavler i vifter, nu også i farer. De færdige udskrifter kan laves som 
PDF-filer, der kan vedhæftes og sendes pr. e-mail. Programmet er helt på dansk. 
Der vil desuden blive en gennemgang og søgning på de mest brugte internetsider, 
der har interesse for slægtsforskere. Dansk vejledning til AQ 15, kr. 90,-  
Gennemgang af AQ programme, fordelt på 2 lørdage, fra 9,30 til 16,30.               
27. jan. og 10. feb. 2018. Pris 687, pens 543, ledig 575,  
 

Gotisk læsning. 
At kunne læse de gamle arkivalier (kirkebøger, folketællinger, breve og 
protokoller) er nødvendigt, hvad enten det er lokalhistorie, slægtsforskning eller 
personalhistorie, man vil arbejde med. Her får du forudsætningerne for at læse de 
gotiske håndskrifter – og lære at skrive gotiske bogstaver. Kan man det, har man 
meget lettere ved at lærer at læse og genkende dem. Onsdag fra 12,30 til 15,00 på 9 
x 3 lektioner i alt 27. Start 24. jan. 2018 
Pris  kr.1066, pens. 823, ledig 877 
 

Materialeudgifter i alle gotiske klasser.  kr. 60,- 
 

Gennemgang af FamilySearch.org hjemmeside + internettet. 
 FamilySearch.org er en af verdens største hjemmesider indenfor slægtsforskning. 
Hvad kan man finde på denne hjemmeside og hvordan er den opdelt. Der sker i 
denne tid store forandringer på hjemmesiden. Hvordan finder man rundt i de nye 
ting og hvad kan vi forvente at finde på den i fremtiden. Hjemmesiden vil blive 
gennemgået ved hjælp af praktiske opgaver. Materialeudgift kr. 20,- 
1 endagsklasse, lørdag 17. mar. 2017. fra 9,30 til 16,30. 8 lektioner.  
Pris  kr.406 , pens. 335, ledig 350.  
 
Kursussted til alle klasser: Jernbanegade 62B. Under FOF Midtsjælland,  
tlf. 4636 6974.   
http://www.fof.dk/midtsj/kursusoversigt/slaegtsforskning/slaegtsforskning 
 

Nedsatte priser til pensionister og ledige, gælder alle steder kun for deltagere, der bor 
i det område aftenskolen dækker.  


