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LASS – nyhedsbrev april 2015
Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste ordinære møde er den 18. maj 2015.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde sendes senest 8 dage før
et styrelsesmøde til formanden for LASS eller til den lokalhistoriske konsulent – se
kontaktoplysninger på LASS´ side.
-#Rettelser i mailadresser til modtagere af Nyhedsbrevet, LASS´ program mm.
sendes til webmaster@LASS1979.dk.
Tilmelding til kurser / møder, rettelser til arkivets/foreningens adresse,
kontaktoplysninger og åbningstider mm. skal sendes til jrcl@museumsonderjylland.dk
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
5. maj 2015: Modul 0. Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv:
Modul 0 er et ikke-obligatorisk kursus for bestyrelsesmedlemmer, lokalhistorisk interesserede, politikere og ansatte i den kommunale forvaltning, der ønsker større viden om,
hvad der foregår på det lokalhistoriske arkiv.
Kurset er en del af SLA´s Arkivlederuddannelse, men indgår ikke i kravet til arkivlederen.
Tilmelding: jrcl@museum-sonderjylland.dk
Sidste tilmeldingsfrist: 21. april 2015.
20. og 21. maj 2015: Modul 3. Modtagelse, håndtering og registrering af billeder:
Tid: Kl. 9.00-15.00 begge dage.
Tilmelding: jrcl@museum-sonderjylland.dk
Sidste tilmeldingsfrist: 6. maj 2015.
Evt. forlængelse af tilmeldingsfristerne kan forekomme, såfremt der ved den oprindelige
tilmeldingsfrist er så mange tilmeldte, at mødet/kurset kan gennemføres, men stadig er
plads til flere deltagere. Evt. ændringer vil fremgå af www.LASS1979.dk.
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Se det udsendte program eller på www.LASS1979.dk for supplerende oplysninger om
LASS´ øvrige møder og kurser.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Hoptrup Sogns Historiske Forening har meddelt, at foreningen
onsdag den 5. marts 2015 afholdt den ordinære generalforsamling
på Hoptrup Efterskole.
Der var mødt 56 medlemmer op og derefter var foreningen vært
ved kaffe og lagkage.
Efter kaffen fortalte Gartner Knud Egon Skovrup, om oplevelser og
huse i hans “bardoms gade”, et meget spændende foredrag.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for april 2015.
• Referat af Årsmødet.
• Indsendte arrangementer er optaget på ”Arkivkalenderen”, mens afholdte
arrangementer er slettet.
Rettelser til hjemmesiden og oplysninger om arrangementer, links, ideer eller andre bidrag
sendes til webmaster@lass1979.dk.
Omtaler af arrangementer og diverse indlæg til hjemmeside og nyhedsbrev foretrækkes
tilsendt pr. mail som tekstfiler eller som pdf-filer - meget gerne sammen med illustrationer,
foto eller arkivets / foreningens logo i f.eks. jpg-format.
Webmaster efterlyser arrangementer til ”Arkivkalenderen”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio maj 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. maj 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i april og maj 2015:
April 2015:
Rigsarkivet Aabenraa indbyder den 16. april 2015 til Workshop om ejendomshistorie i
Sønderjylland. Max. 10 deltagere.
Tilmelding er nødvendig – se mere på www.sa.dk under arrangementer.
-#-
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SLA afholder Kredsmøde den 18. april 2015.
Program udsendes til medlemmerne, samt kan ses i OmSLAget.
-#Lokalhistorisk Arkiv i Rødekro markerer Mjøls Skoles 90 års jubilæum mandag den
20. april 2015 med en hyggelig kom-sammen for skolens gamle elever.
NB: Tilmelding er nødvendig – se mere på LASS´ ”Arkiv-Kalender”, hvor der er en
pdf-fil med supplerende oplysninger.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn inviterer den 21. april 2015 til foredrag ved
Sv. Erik Nielsen, Århus.
Emnet er: ”Mørklægning - den ufortalte historie. Besættelsen”.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer afholder den 30. april 2015 et fyraftensmøde / kursus
med titlen: ”Introduktion til Rigsarkivets arkivdatabase, Daisy”.
Maj 2015:
Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn inviterer den 19. maj 2015 til en guidet
byvandring i Tønder med besøg i Museet.
NB: Tilmelding til Karin Hansen, Tlf.: 21 42 71 94.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn inviterer den 23. maj 2015 til Åbent Arkiv og
pavillon i forbindelse med uddeling af midler fra Kliple` Mærkens Fond.
Gratis entrè.
-#Møderne er omtalt mere udførligt på LASS´ side under ”Arkivkalender”, hvor bl.a. adresser
og tidspunkter for arrangementerne er oplyst.
Indsend gerne flere arrangementer til ”Arkiv-kalenderen” samtidigt og i god tid.

Med venlig hilsen
Hanne Christensen,
webmaster@LASS1979.dk
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