Adresser på
Slægtshistoriske Centre
Nils Juelsvej 51, 9900 Frederikshavn
Mail: DK_frederikshavn@ldsmail.net
Riishøjsvej 20, 9000 Aalborg
Mail: DK_aalborg@ldsmail.net

SLÆGTSHISTORISK
CENTER
hos
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Margrethevej 6, 8700 Horsens
Mail: DK_horsens@ldsmail.net
Langenæs Allé 31, 8000 Aarhus C
Mail: DK_aarhus@ldsmail.net
Vesterled 2, 7800 Skive
Mail: DK_skive@ldsmail.net
Kaltoftevej 27, 7000 Fredericia
Mail: DK_fredericia@ldsmail.net
Spangsbjerg Møllevej 34, 6710 Esbjerg
Mail: DK_esbjerg@ldsmail.net
Lollandsgade 1, 6400 Sønderborg
Mail: DK_sonderborg@ldsmail.net
Lahnsgade 58, 5000 Odense C
Mail: DK_odense@ldsmail.net
Skovvejen 50, 4200 Slagelse
Mail: DK_slagelse@ldsmail.net
Herman Blems Vej 14, 3700 Rønne
Mail: DK_ronne@ldsmail.net
Lyngevej 241 - 243, 3450 Allerød
Mail: DK_allerod@ldsmail.net
Nitivej 8. 2000 Frederiksberg
Mail: DK_copenhagen@ldsmail.net

En gratis kilde
til hjælp og vejledning
www.familysearch.org

Adgang til hjemmesider

Kort om centrene...

I centrene er der gratis adgang til bl.a. følgende betalingssider

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har placeret
over 5.000 såkaldte Slægtshistoriske Centre rundt
omkring i hele verden - således også i Danmark.
Disse centre er placeret i kirkebygninger og er åbne
for alle.

Access Newspaper Archives (Avisartikler fra hele verden)
Ancestry (Optegnelser fra hele verden)
ArkivDigital Online (Svenske kirkebøger)
findmypast (Optegnelser fra Storbritannien)
MyHeritage - Library Edition (Optegnelser fra hele verden)
World Vital Records (Optegnelser fra hele verden)

I centrene er der computere med adgang til internettet, en printer/scanner samt i mange centre også
læseapparater som benyttes til at gennemse mikrofilm
fra hele verden, som kan bestilles hjem til centrene.
I nogle af centrene kan der også være lokale mikrofilm
til rådighed.
Hvis du selv har en computer, du ønsker at benytte i
centrene, så er dette også muligt. Der er trådløst
internet i kirkebygningerne, som du kan få adgang til.

Åbningstider
Der kan være stor forskel på, hvornår de enkelte centre holder
åbent - både hvilken dag og tidspunkt. Det anbefales derfor, at
man kontakter centrene pr. mail og laver en aftale, inden man
besøger dem.
Mailadresser og adresser på centrene kan ses på bagsiden af
denne folder.

I centrene er der ofte tilknyttet frivilligt personale slægtshistoriske konsulenter. Disse personer har stor
viden og erfaring med at finde informationer om
vores forfædre, men ved også meget om, hvordan man
arbejder med FamilySearch, FamilyTree og andre
hjemmesider, hvor man kan finde og arkivere informationer om vores familie og slægt.

Vi glæder os til at se dig som gæst i et af vore Slægtshistoriske
Centre.
(Forside billede - Family History Library i Salt Lake City)

www.familysearch.org

