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

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste møde er planlagt til den 17. september 2015, som primært vil være forberedelse
til Mødet med Arkivsamvirkerne, der afholdes samme dag.
Invitation til Arkivsamvirkerne sendes direkte til disse.
Styrelsens næste ordinære møde er planlagt til den 30. september 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.
-#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@museum-sonderjylland.dk
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
9. september 2015: Modul 0. Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv
Sted: Foredragssalen, Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tid: 9.00-15.00
Sidste tilmeldingsfrist: 26. august 2015.

6. og 8. oktober 2015: Modul 5. Modtagelse, håndtering og registrering af billeder:
Sted: Foredragssalen, Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tid: Kl. 10.00-16.00 begge dage.
Sidste tilmeldingsfrist: 22. september 2015.
Tilmeldinger sendes til: jrcl@museum-sonderjylland.dk med oplysning om arkiv / forening,
deltagerens navn, telefonnummer og evt. email.
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 hurtigst muligt fremgå af www.LASS1979.dk.
Se det udsendte program eller på www.LASS1979.dk for supplerende oplysninger om LASS´
øvrige møder og kurser.
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Ad 3: Fra medlemmerne:
Den slesvigske Samling, Flensborg, arrangerer 10. oktober 2015 en ”Egns- og lokalhistorisk
Dag”, hvor der vil være udstilling, foredrag og workshops om den lokale historie fra Ejenderen til
Kongeåen.
Fra den 10. til den 30. oktober 2015 vil udstillingen kunne ses i Flensborg.
Arkiver, museer og foreninger, der ønsker at bidrage til udstillingen skal kontakte Den slesvigske
Samling hurtigst muligt.
Læs mere om arrangermentet og udstillingen i pdf-filerne nederst på http://lass1979.dk/slesvia2015/
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
I august 2015 er LASS´ website blevet opdateret og har fået et nyt udseende.
Ved samme lejlighed er indholdet blevet organiseret anderleders, men det meste af det nyere
indhold fra det ”gamle” website er overført til den nye side.
På en del sider og indlæg er det muligt at kommentere siden og indlægget. Disse videresendes til
webmaster, der godkender og evt. besvarer kommentarerne. Ønsker man ikke kommentaren
offintliggjort på siden, skal man skrive dette i kommentaren.
På siden ”Kontakt LASS” findes en kontaktformular, der sendes til webmaster, som enten
videresender henvendelsen til Styrelsen eller besvarer henvendelsen, hvis det er muligt.
Styrelsens medlemmer og deres mailadresser kan selvfølgelig også findes på siden – se
http://lass1979.dk/om-lass/styrelsen-for-lass/.
Arkivkalenderen er blevet til en fælles kalender for LASS´ møder, medlemmernes arrangementer
og andre aktører. Af praktiske hensyn er alle lokale foreningers arrangementer markeret med den
samme farve, mens øvrige aktører har fået andre farver.
Websitet er stadig under udvikling og der kan derfor forekomme ændringer i layout, funktioner og
organisation.
Hjemmesiden er desuden siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for august 2015.
• Indsendte arrangementer er optaget på ”Kalenderen” (se
http://lass1979.dk/kalender/ ), 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.
Angiv også gerne arkivets/foreningens website, så linket kan blive bragt ved arrangementet.
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Webmaster efterlyser fortsat arrangementer til ”Kalenderen”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio september 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. september 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i august og september 2015:

August 2015:
Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn har den 20. august 2015 arrangeret en
heldagsbustur til Århus med besøg i besættelsesmuseet og Moesgård Museum.
Tilmelding til Karin Hansen, Tlf.: 21 42 71 94.
-#Lokalhistorisk Forening for Rødekro har den 25. august 2015 arrangeret en udflugt til Glud
Museum og Horsens Statsfængsel.
NB: Alle pladser er optaget.
-#-

September 2015:
Rigsarkivet Aabenraa arrangerer torsdag den 3. september 2015 et introduktionskursus til
Daisy.
Læs mere om workshppen på Statens Arkivers website omkring årets arrangementer.
Husk tilmelding, da der er plads til max. 10 deltagere.
-#Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder arrangerer tirsdag den 8. September 2015:
Byvandring i det gamle Tønder.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Læs mere på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønders website.
-#LASS afholder onsdag den 9. September 2015 kursus: Modul 0. Introduktion til arbejdet
på et lokalhistorisk arkiv.
Tilmelding senest 26. august 2015 til LASS´ sekretariat.
Læs mere om kursets indhold i LASS´ program for efteråret 2015.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder den 10., 17. og 24. september 2015: Slægtshistorisk
workshop over 3 torsdage.
Dag 1. Kom godt i gang med slægtsforskningen.
Dag 2. Få styr på de krøllede bogstaver.
Dag 3. Hvor flyttede de hen?
Læs mere om workshppen på Statens Arkivers website omkring årets arrangementer.
Husk tilmelding senest 9. september 2015, da der er plads til max. 10 deltagere.
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Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne arrangerer lørdag den 12. September
2015: Landsbyvandring i Mjolden.
Mødested annonceres på arrangørens hjemmeside og i Døstrup-Mjoldens lokale blad.
-#Lørdag den 12. September 2015 afholdes Håndværkets Dag i Christiansfeld:
Håndværkets Dag afholdes i Søstrehusets gård og i Søstrehuset, Nørregade 14.
Christiansfeld.
Kom og se demonstration af mange forskellige håndværk, foredrag og udstillinger.
I Håndværkets Dag deltager mange af byens foreninger og organisationer, herunder
Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv, der er flyttet ind i Søstrehuset, Nørregade 14,
Christiansfeld. Arkivet vil vise billeder om Christiansfeld og Tyrstrup Brandværn.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn arrangerer tirsdag 15. September 2015 et foredrag
med emnet: Ahlefeldternes historie.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland afholder lørdag 19. September 2015:
Slægtsforskertræf.
Træffet afholdes i Salen, Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
Læs mere på Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands website.
-#Møder og arrangementer er omtalt mere udførligt på LASS´ side under ”Kalender”, hvor bl.a.
adresser og tidspunkter og evt. links til arrangementerne er oplyst.
Indsend gerne flere arrangementer til ”Kalenderen” samtidigt og i god tid.
Med venlig hilsen
Hanne Christensen,
webmaster@LASS1979.dk
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