LASS – nyhedsbrev juni 2015
Indhold:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste ordinære møde er planlagt til den 3. august 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.
Et møde med repræsentanter for Arkivsamvirker og Arkivsamråd planlægges til den 17. september
2015. En indbydelse sendes direkte til Arkivsamvirkerne efter sommerferien.
-#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: Kursus: "Modul 0. Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv".
Sidste tilmeldingsfrist: 26. august 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. 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.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for juni 2015.
• Indsendte arrangementer er optaget på ”Arkivkalenderen”, mens afholdte
arrangementer er slettet.
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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 august 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. august 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i juni og juli 2015:
Der er pt. ingen omtaler af møder i de 2 sommermåneder.
-#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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