LASS – nyhedsbrev februar 2015

Indhold:
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Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsen har efter årsmødet 2015 konstitueret sig med følgende fordeling af posterne:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Anker Ravn Knudsen, Rødding.
Elli Deele, Rødekro.
Leif Jacobsen, Christiansfeld.
Ellen Jensen, Skodborg.
Birgitte Thomsen, Tønder.

Suppleanter:

Jytte Møller Ludvigsen, Christiansfeld.
Karl Gunnar Gregersen, Haderslev.

I styrelsens møder deltager desuden:
Lokalhistorisk konsulent
og Webmaster

Kim Furdal, Museum Sønderjylland - ISL Lokalhistorie,
Hanne Christensen, Sønderborg.

Styrelsens næste ordinære møde er den 23. februar 2015.
Som altid kan 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.
-#Kontingent til LASS for 2015
Medlemmer har i løbet af januar 2015 fået direkte besked via mail eller brev fra LASS’
kasserer med alle nødvendige oplysninger.
Kontingentet på 250 kr. i 2015 skal overføres til LASS’ konto i Sydbank: Reg.nr. 8060,
konto-nr. 137402.
Angiv tydeligt, hvilken forening eller arkiv, der står bag indbetalingen!
Fristen for betaling af kontingent er den 1. april 2015.
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-#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:
Kurserne ”Opgraderingskursus i Arkibas 5 – første del”, og
”Opgraderingskursus i Arkibas 5 – anden del”, der var planlagt til henholdsvis den
25 og 26. februar 2015,
har begge måttet aflyses på grund af manglende tilslutning.
-#Følgende i Arkibas-kurser afholdes i løbet af foråret (se omtaler af kurserne på:
http://www.lass1979.dk/kalender/kalender.html ):
25. og 26. marts 2015: Grundkursus i Arkibas 5: Begge hold er fuldt optaget.
22. og 23. april 2015: Grundkursus i Arkibas 5: Begge hold er fuldt optaget.
Møderne i maj 2015 omtales i et senere Nyhedsbrev.
Evt. forlængelse af tilmeldingsfristerne kan forekomme, såfremt der ved den oprindelige
tilmeldingsfrist er så mange tilmeldte, at mødet/kurset kan gennemføres.
Evt. ændringer vil fremgå af www.LASS1979.dk.
Se det udsendte program eller på www.LASS1979.dk for supplerende oplysninger om
LASS´ øvrige møder og kurser.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området har dubletter af en række KRIGSAVISER med
indlæg fra 1940-44. En liste er udsendt som pdf-fil sammen med Nyhedsbrevet for februar
2015.
Er man interesseret, så send en mail til: noerupsenior@gmail.com
Aviserne kan erhverves gratis, hvis de afhentes.
-#Lokalhistorisk Forening for Bevtoft-Tirslund og omegn oplyser, at der efter
generalforsamlingen er udpeget en ny formand: Steffen Oxholm fra Toftlund.
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Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for februar 2015.
• Styelsen har efter Årsmødet konstitueret sig – konstitueringen blev lagt ud på
www.LASS1979.dk kort efter Årsmødet.
• En del indsendte arrangementer er optaget på ”Arkivkalenderen”, mens
afholdte arrangementer er slettet.
Referat af Årsmødet lægges ud, så snart det er godkendt på næste styrelsesmøde.
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” – ligesom der stadig er god
plads til nye ”Arkiv-portrætter”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio marts 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. marts 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i februar og marts 2015:
Februar 2015:
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder den 19.
februar 2015 en billedaften med temaet: ”Rundt i Mjolden sogn”.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder den 18. februar 2015 et fyraftensmøde med titlen:
”Stolligaffæren 1936/37 og dens udløbere” .
-#Rigsarkivet Aabenraa og Statens Arkiver afholder den 19. februar 2015 et møde med
titlen: ”Vil du være med til at gøre Sønderjyllands historie tilgængelig for alle
online?”
Kom og hør om Rigsarkivets nye indtastningsportal, hvor du kan være med til at gøre
arkivernes mange historier tilgængelige online - til gavn for både arkivet og brugere.
I november 2014 lancerede Rigsarkivet en indtastningsportal, hvor frivillige indtaster
dokumenter fra Danmarks historie. Det første projekt er indtastningen af
ansøgningerne til erindringsmedaljerne for deltagelse i de slesvigske krige 1848 og
1864, men allerede i år vil der blive startet flere indtastningsprojekter.
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-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn afholder den 24. februar 2015 foreningens
Generalforsamling med efterfølgende foredrag ved museumsinspektør Kim Furdal,
Aabenraa over emnet: "For Gud, Kejser og Fædreland (Folkeskolen)"
-#Lokalhistorisk Forening i Rødekro afholder Generalforsamling den 25. februar 2015.
Efter generalforsamlingen er der kaffebord og foredrag af Kai Eskildsen Møller med
titlen: ”Begravelsesformer fra stenalderen til nu”. Et billedforedrag om, hvordan
begravelser har udviklet sig gennem tiden. Der fortælles om, hvordan det foregår i
dag, og hvad der foregår ”bag kulisserne” op til en begravelse eller bisættelse.
Marts 2015:
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder den 5.
marts 2015 arrangementet: "Husker du?".
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder den 19. marts 2015 et fyraftensmøde med titlen: ”I trøjen –
Session, lægsruller og alfabetiske lister”
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder den 26. marts 2015 en Daisy-workshop:
NB: Begrænset deltagerantal, tilmelding er derfor nødvendig. Tilmelding og omtale af
arrangementet på Rigsarkivets webside.

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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