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

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste møde forventes afholdt medio december 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.
Hanne Christensen (der repræsenterer LASS i Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa) oplyser, at
Rigsarkivet Aabenraa pt. planlægger et arrangement den 28. oktober 2015 ang. et særligt
sønderjysk indtastningsprojekt med fokus på deltagere i 1. Verdenskrig.
Omtale og nærmere oplysninger offentliggøres dels på www.sa.dk , dels på www.LASS1979.dk ,
så snart der er nærmere oplysninger.
-#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:
Fredag 20. november 2015: Grundkursus i billedscanning,
Kurset er en teoretisk og praktisk indføring i billedscanning. Her vil man bl.a. stifte bekendtskab
med begreber som opløsning, pixels, TIFF og Moire-effekt. Efter den teoretiske del vil kursisterne
få lejlighed til at scanne forskellige typer af fotografisk materiale.
NB: Max. 6 deltagere.
Sted: Foredragssalen, Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Sidste tilmeldingsfrist: 6. november 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.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt.
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Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Et indlæg fra Lokalhistorisk Forening for Ravsted Sogn om foreningens udflugt for de
frivillige medarbejdere og bestyrelse til Emil Nolde Museet.
• Nyhedsbrevet for oktober 2015.
• Indsendte arrangementer optages løbende på ”Kalenderen” (se
http://lass1979.dk/kalender/ ).
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 f.eks. foto eller arkivets /
foreningens logo i f.eks. jpg-format.
Angiv også gerne arkivets/foreningens website, så linket kan blive bragt ved arrangementet.
Webmaster efterlyser fortsat arrangementer til ”Kalenderen”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio november 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. november 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i oktober og november 2015:

Oktober 2015:
Den slesvigske Samling, Flensborg, viser fra den 10. til 30. oktober 2015 udstillingen:
SLESVÍA 2015 „Museumslandskab Slesvig".
Læs evt. mere i pdf-filerne, der ligger på www.LASS1979.dk
-#Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 15. oktober 2015
arrangementet: Billeder fra Døstrup og Mjolden: Husker du?
Der bliver vist ca. 50 billeder på det store lærred. Bestyrelsen beder arkivets gæster hjælpe
med at sætte navne på uidentificerede personer og steder. Der bliver vist billeder fra både
Døstrup og Mjolden sogne og under kaffebordet bliver der holdt et lille lokalhistorisk foredrag.
Alle kan være med – og alle er velkomne.
Entre: 10 kr. for medlemmer – og for ikke-medlemmer 40 kr.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn afholder tirsdag den 20. oktober 2015 et foredrag
med titlen: Den danske klosterrute og pilgrimsvandring i fortid og nutid ved Jens
Krarup, Løgumkloster.
Entrè incl. kaffe: 80 kr.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 22. oktober 2015 en workshop med temaet:
Alfabetiske lister (lægdsruller 1864-1920).
På denne workshop, vil du, ved at løse små opgaver, lære, hvordan man finder rundt i de
alfabetiske lister og finder Restantenlister, Rescherser eller Nachweisungen.
Du skal medbringe din egen bærbare computer, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Husk tilmelding senest 16. oktober 2015 til workshoppen, da der er plads til max 10
personer.
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Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 22. oktober 2015 et fyraftensmøde med
foredraget: Jyllandsslaget, 1916 - om verdens største søslag gennem tiderne.
På 50-60 meter vand, cirka 60-70 sømil ude i Vesterhavet, ligger i dag 25 krigsskibsvrag fra
den Kejserlige tyske Højsøflåde og den engelske Grand Fleet. De blev sænket under
historiens største søslag - Jyllandsslaget, der fandt sted den 31. maj 1916. Jyllandsslaget var
kulminationen i den maritime duel mellem Storbritannien og det tyske kejserdømme.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Læs mere om arrangementet på Statens Arkivers website omkring årets arrangementer.
Ingen tilmelding.
-#Rigsarkivet Aabenraa planlægger pt. et arrangement onsdag den 28. oktober 2015 ang. et
særligt sønderjysk indtastningsprojekt.
Omtale og nærmere oplysninger offentliggøres dels på www.sa.dk , dels på
www.LASS1979.dk , så snart der er nærmere oplysninger.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 31. oktober 2015 til Temadag
om slægtsforskning i Sønderborg. Der vil være introduktion til programmet ”Brothers
Keeper” samt foredrag om brugen af hærens og søværnets arkiver.
Læs mere på foreningens webiste: www.shfs.dk

November 2015:
Kulturinstitutioner i Tønder inviterer onsdag den 4. november 2015 til foredraget ”99
lyserøde elefanter” med fhv. kulturminister Jytte Hilden, som led i Kulturugen i Tønder
kommune.
Temaet for Kulturugen i Tønder Kommune i 2015 er KVINDEN – aktuelt blandt andet i
anledning af 100-året for Grundloven af 5. juni 1915, der sikrede danske kvinder stemmeret.
Foredraget afholdes kl. 19.30 i Tønder Kulturhus, Ribelandevej 39, Tønder.
Entré koster 75 kr. Billet kan købes på www.tbib.dk
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 5. november 2015 til brugermøde og foredrag
om kilder til besættelsestiden.
Program:
Kl. 14.00- ca. 15.00: Brugermøde.
Hør mere om arbejdet på Rigsarkivets afdeling i Aabenraa og de fremtidige planer.
Kl. ca. 15.00-16.00:
Foredrag, hvor Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa, fortæller om kilder til
besættelsestiden. Det er i år 75 år siden tyskerne besatte Danmark.
For offentlige arkivalier med personfølsomt indhold gælder, at de skal være 75 år gamle, før
de er almindeligt tilgængelige. Sagerne fra besættelsestiden begynder derfor at bliver
tilgængelige for alle. I denne introduktion skal vi se på, hvilke kilder der findes, og hvordan
man får adgang til dem.
Ingen tilmelding.
-#Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Gl.-Tønder Kommune arrangerer torsdag den 5.
november 2015 foredrag med emnet: Kniplersker, kræmmere og handelsmænd i
Sønderjylland i 1700- og 1800-tallet ved tidligere overinspektør ved Museum Sønderjylland
– Kulturhistorie Tønder Inger Lauridsen.
Foredraget starter kl. 19.30 i Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder. Gratis adgang!
-#Nyhedsbrev oktober 2015
Side 3.

Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 12. november 2015 til foredrag med emnet:
Kniplingeindustriens fabrikker ved Inger Lauridsen.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Mødet afholdes på Rigsarkivet, foredragssalen, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Ingen tilmelding.
-#SLA og mange lokale arkiver afholder lørdag den 14. november 2015: Arkivernes Dag.
Over hele Danmark arrangerer de lokale arkiver og foreninger arrangementer i anledning af
Arkivernes dag.
Se mere om arrangementerne på www.danskearkiver.dk , de lokale arkiver og foreningers
websites, LASS´ Kalender samt i dagspressen.
-#Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne inviterer lørdag den 21. november
2015 til Bogudgivelse og foredrag.
Bogen skrives af Arne ”Hybjerg” Hansen, og handler om hans liv og om personer, som boede
i Mjolden, da han var barn og ung.
Eftermiddagen starter med en sang og et foredrag om Mjolden, der ledsages af billeder.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 25. november 2015 til foredrag om: ”Spadeslaget
i Haderslev, 1940” i samarbejde med Folkeuniveristetet.
Mødet afholdes på Rigsarkivet, foredragssalen, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Ingen tilmelding.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn afholder lørdag den 28. november 2015 sit
traditionelle julemarked med Åbent Arkiv, pavillon og smedje i samarbejde med
Håndværkerforeningen.
Kaffe, te med æbleskiver kan købes.
Juledekorationer og strikkede strømper sælges.
Nyt årsskrift for 2015 fremvises og kan købes.
-#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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