LASS – Nyhedsbrev november 2015
Indhold:
1.
2.
3.

Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
5. Andre arrangementer.
Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste møde er planlagt til 8. 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.
-#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:
LASS´ kursusprogram for 2016 er udsendt til medlemerne ultimo oktober 2015 via mail og
lagt på www.lass1979.dk.
Møderne tilføjes LASS´ kalender ultimo december 2015.
Vær opmærksom på, at der fremover er mulighed for elektronisk betaling af kursusgebyr:
Som noget nyt vil der også være mulighed for elektronisk betaling af kursusgebyret,
som i så fald skal være registreret indbetalt inden kursets start.
Bankkontonr. til brug for elektronisk indbetaling af kursusgebyret vil blive oplyst
sammen med endelig bekræftelse på deltagelse i - og gennemførsel af kurset.
Der udstedes ikke faktura i forbindelse med elektronisk betaling af kursusgebyret, men
der udleveres ved kursets start - som ved kontant betaling af kursusgebyret - kvittering
på den elektroniske indbetaling.
-#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:
Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne har oplyst, arkivets åbningstid fremover vil være
mandage kl. 18.00 – 20.00.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Kursusprogrammet for 2016.
• Nyhedsbrevet for november 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 januar 2016.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. januar 2016.
Ad 5: Diverse arrangementer i november og december 2015, samt januar 2016:

November 2015:
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.
-#Nyhedsbrev november 2015
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Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot inviterer søndag den 29. november 2015 til
arrangementet: 1. søndag i Advent.
Her vil være mulighed for at vække julemanden kl. 13, synge julen ind sammen med Dybbøl
Kirkes Voksenkor, deltage i adventsgudstjeneste i Dronning Dorothea Kapel.
Der vil være ekstra gode tilbud på bøger.
Læs mere på www.museum-sonderjylland.dk eller www.lass1979.dk

December 2015:
Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne inviterer lørdag den 10. december
2015 til julehygge i arkivet fra kl. 14.00.
Der fortælles om juletraditioner alt i medens arkivets gæster hygger sig med gratis kaffe med
kløben, klejner, Gåde Rad, Ballummer Knepkager, pernødder og småkager.
Entre: 10 kr. for medlemmer – og for ikke medlemmer 40 kr.
Adresse: Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne, Landevejen 20, Døstrup.

Januar 2016:
Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 7. januar 2016
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 Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag 21. januar 2016
arrangementet: Far og søn fortæller og viser billeder et foredrag ved Svend Aage og Torben
Schrøder.
Entre: 10 kr. for medlemmer – og for ikke medlemmer 40 kr.
-#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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