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LASS – nyhedsbrev januar 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 31. januar 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
Med ønsket om godt nytår til jer alle er tiden kommet til at orientere om, at det nye år også
byder på kontingentbetaling til LASS!
Forrige år blev girokortene til indbetaling af kontingentet afskaffet, og sidste år var så
første år, hvor styrelsen opfordrede til kontingentbetaling ved overførsel til LASS’ konto.
Det er gået rigtig godt, så styrelsen fastholder denne måde at betale kontingentet på.
I løbet af januar vil I få direkte besked via mail eller brev fra LASS’ kasserer Birgitte
Thomsen med alle nødvendige oplysninger, men I er meget velkommen til at overføre
kontingentet, som er 250 kr. i 2015, allerede nu, til LASS’ konto i Sydbank: Reg.nr. 8060,
konto-nr. 137402.
Angiv tydeligt, hvilken lokalhistorisk forening eller hvilket arkiv, der står bag indbetalingen!
Fristen for betaling af kontingent er den 1. april 2015.
Hvis nogen ønsker at betale kontingentet kontant, vil det være muligt ved LASS’ årsmøde,
lørdag d. 31. januar 2015, på Rigsarkivet Aabenraa.
Hvis I har kommentarer eller spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte LASS’
kasserer, Birgitte Thomsen, Tønder, på tlf.: 20 94 57 42 eller mail: herreborg@bbsyd.dk.
-#Rettelser i mailadresser til modtagere af Nyhedsbrevet, LASS´ program mm.
sendes til webmaster@LASS1979.dk.
Rettelser til arkivets/foreningens adresse, kontaktoplysninger og åbningstider
mm. sendes til jrcl@museum-sonderjylland.dk
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Ad 2: Kurser & møder i LASS:
LASS afholder Årsmøde med et spændende foredrag bagefter lørdag den 31. januar
2015, Foredragssalen, Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Indkaldelse og dagsorden er udsendt til medlemmerne pr. mail den 8. januar 2015,
samt lagt på www.LASS1979.dk samme dag.
-#LASS afholder onsdag den 25. februar 2015 kurset: ”Opgraderingskursus i Arkibas
5 – første del”,
På kurset vil grundmodulet samt indkomstjournalen og arkivfondsregistreringen i den
nye Arkibas 5 blive gennemgået. Kursus er for de, som allerede arbejder med
Arkibas 4, og som er fortrolige med programmet.
Vigtigt: Deltageren skal selv medbringe bærbar pc og ekstern mus med eller uden
hale. Deltagerne vil på kurset blive koblet op på ISL’s internetforbindelse, så de kan
arbejde på Arkibas 5!
NB: Max. 10 deltagere.
Tilmelding senest den 9. februar 2015 til: jrcl@museum-sonderjylland.dk
-#LASS afholder torsdag den 26. februar 2015 kurset: ”Opgraderingskursus i
Arkibas 5 – anden del”,
På kurset vil grundmodulet samt indkomstjournalen og billedregistrering (enkeltbilledregistrering, billedserieregistrering og registrering af album) i den nye Arkibas 5 blive
gennemgået.
Kurset er for de, som allerede arbejder med Arkibas 4 og som er fortrolige med
programmet.
Vigtigt: Deltageren skal selv medbringe bærbar pc og ekstern mus med eller uden
hale. Deltagerne vil på kurset blive koblet op på ISL’s internetforbindelse, så de kan
arbejde på Arkibas 5!
NB: Max. 10 deltagere.
Tilmelding senest den 11. februar 2015 til: jrcl@museum-sonderjylland.dk
-#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´ møder og kurser.
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Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indkommet til dette punkt.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for januar 2014.
• LASS´ program for 2015.
• En del 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” – ligesom der stadig er god
plads til nye ”Arkiv-portrætter”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio februar 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. februar 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i januar og februar 2015:
Januar 2015:
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder den 8.
januar 2015 arrangementet: "Husker du?".
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer den 17. januar 2015 til en temadag
med 2 foredrag om DAISY og webbaseret slægtsforskning:
Program:
Kl. 10.30 Introduktion til DAISY ved Arkivar Mai-Britt Lauritsen, rigsarkivet i Aabenraa.
I pausen vil der være ”Slægtsforsker-Café”.
Kl. 13.00 Foredrag: Webbaseret slægtsforskning ved Tommy P. Christensen,
cand.mag. og fhv. museumsinspektør, Malmø.
Man kan deltage i hele eller dele af dagens arrangement.
Alle interesserede er velkomne til at deltage. Der er ingen tilmelding.
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-#LASS afholder lørdag den 31. januar 2015 sit Årsmøde med efterfølgende foredrag.
Program:
Kl. 13.00-ca. 14.15: Årsmøde.
Kl. 14.45 vil tidligere overinspektør ved Museum Sønderjylland – Kulturhistorie
Tønder Inger Lauridsen, holde foredrag over emnet: ”Kniplersker, kræmmere og
handelsmænd i Sønderjylland i 1700- og 1800-tallet”.
Indkaldelse og dagsorden er udsendt til medlemmerne pr. mail den 8. januar 2015.
-#Februar 2015:
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder den 5.
februar 2015 arrangementet: "Husker du?".
-#Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening afholder den 5. februar 2015 foreningens
Generalforsamling med udstilling og foredrag ved seminarielektor Jørn Buch om
Sønderjyllands spændende historie.
-#Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder den 19.
februar 2015 en billedaften med temaet: ”Rundt i Mjolden sogn”.
-#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)"
-#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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