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LASS – Nyhedsbrev januar 2016.

Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
3. Fra medlemmerne.
4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
5. Andre arrangementer.
1.
2.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste møde er planlagt til 6. februar 2016, hvor dagsordenen fortrinsvis vil omhandle
LASS´ Årsmøde, der afholdes samme dag.
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
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.
-#De næste møder i LASS:
LASS afholder lørdag den 6. februar 2016 sit Årsmøde, der indledes kl. 13 med et foredrag:
"Guld og sølv i Sønderjylland. En beretning om metalfund i den sønderjyske muld" ved
overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.
Årsmødet afholdes i foredragssalen på Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200
Aabenraa.
Dagsorden er udsendt til medlemmerne pr. mail den 4. januar 2016 og kan også findes på
www.LASS1979.dk
-#Nyhedsbrev januar 2016
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LASS afholder torsdag den 18. februar 2016 kursus i: Modul 0. Introduktion til arbejdet på
et lokalhistorisk arkiv.
Modul 0 er et ikke-obligatorisk kursus for bestyrelsesmedlemmer, lokalhistorisk interesserede, politikere og ansatte i den kommunale forvaltning, der ønsker større viden om, hvad
der foregår på det lokalhistoriske arkiv.
Kurset er en del af SLA´s Arkivuddannelse, men indgår ikke i kravet til arkivlederen.
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 4. februar 2016.
-#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:
Danfoss Historisk Arkiv meddeler, at arkivet og foreningen bag arkivet har etableret et nyt website,
som kan findes på: http://dha.danfoss.dk/
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i november 2015 blevet opdateret med bl.a.:
•

•

Nyhedsbrevet for januar 2016.
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 februar 2016.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. februar 2016.
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Ad 5: Diverse arrangementer i januar og februar 2016:

Januar 2016:
Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv inviterer til møde tirsdag den 19. januar 2016, hvor Lars
Hertel vil fortælle om: Lægen i en mindre by.
-#Et samarbejde mellem Maritim-Historisk Forening for Egernsund og Gråsten, Museum
Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværk og Folkeuniversitet i Sønderborg inviterer onsdag
den 20. januar 2016 til foredrag med titlen: Jyllandsslaget - verdens største søslag
gennem tiderne.
Museumsleder Lars Froberg Mortensen fra Museerne i Fredericia fortæller om søkrigen i
Nordsøen under Første Verdenskrig med hovedvægten på Jyllandsslaget den 31. maj 1916,
der var kulminationen i den maritime duel mellem Storbritannien og det tyske kejserrige.
-#Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 21. januar 2016
arrangementet: Far og søn fortæller og viser billeder et foredrag ved Svend Aage og Torben
Schrøder.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 21. Januar 2016 til fyraftensmøde med
foredraget: Kniplingeindustriens fabrikker.
I sidste halvdel af 1700-tallet anlagt kniplingsindustrien tre fabrikker i Tønder, Løgumkloster
og Møgeltønder.
Inger Lauridsen, Studiecentrum for Sønderjylland, vil fortælle om fabrikkernes produktion,
kniplingernes kvalitet og om, hvor kniplingerne blev afsat.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 28. Januar 2016 til fyraftensmøde med
foredraget: Sønderjyderne og den tyske kolonialisme i Afrika
Da Sønderjylland var under tysk herredømme, blev landsdelen en del af et tysk kolonirige.
Kom om hør om et hidtil upåagtet kapitel i Sønderjyllands historie.
Med udgangspunkt i en række personlige skæbner vil Mikkel Leth Jespersen, Søfartsmuseet
i Aabenraa, fortælle om dette hidtil upåagtede kapitel i Sønderjyllands historie.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#-

Februar 2016:
Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 4. februar 2016 en workshop med temaet:
Ejendomshistorie i Sønderjylland.
Den sønderjyske ejendomshistorie er præget af de skiftende nationale og administrative
forhold i de sønderjyske landsdele.
Da Sønderjylland var en del af hertugdømmet Slesvig, blev ejendomshandler registreret i
pantebogssystemet. Det blev afløst af det preussiske grundbogssystem omkring 1881, da
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Sønderjylland var blevet en del af Preussen efter krigen i 1864.
Da Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920 skulle ejendomsregistreringen igen
ændres. Det var dog først omkring 1955, at grundbogssystemet blev afløst af det danske
tingbogssystem.
Du skal medbringe egen bærbare pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Husk tilmelding til workshoppen på www.sa.dk , da der er plads til max. 10 personer.
-#Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 4. februar 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.
-#LASS afholder lørdag den 6. februar 2016 Årsmøde.
Mødet indledes kl. 13 med et foredrag: "Guld og sølv i Sønderjylland. En beretning om
metalfund i den sønderjyske muld" ved overinspektør Lennart S. Madsen, Museum
Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 11. februar 2016 en Daisy-workshop
Du får en generel introduktion til Rigsarkivets database kaldet Daisy og mulighed for at øve
dig ved at løse opgaver.
Du skal medbringe egen bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst internet.
Husk tilmelding til workshoppen på www.sa.dk, da der er plads til max 10 personer.
-#LASS afholder torsdag den 18. februar 2016 et kursus i: Modul 0. Introduktion til arbejdet
på et lokalhistorisk arkiv.
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 4. februar 2016 til jrcl@museum-sonderjylland.dk
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne inviterer lørdag den 20. februar 2016 til
foredrag om Mjolden Brugs.
Foredraget bliver holdt af Arne ”Hybjerg” Hansen og Lis Schulz.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder over 3 torsdage i februar og marts (1. gang er den 25. februar
2016) en Slægtshistorisk workshop.
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Har du altid haft lyst til at lave slægtsforskning, men aldrig helt vidst, hvordan du skulle
komme i gang? Så får du her muligheden for at komme på slægtshistorisk workshop.
Workshoppen foregår over tre torsdag formiddage, hvor hver formiddag har sit tema.
Du skal medbringe egen bærbare computer, som skal kunne bruge trådløst internet.
Husk tilmelding til workshoppen på www.sa.dk, da der er plads til max. 10 personer. En
tilmelding gælder for alle 3 torsdage.
-#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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