LASS – Nyhedsbrev februar 2016.

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

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Efter Årsmødet, der blev afholdt lørdag den 6. februar 2016, har styrelsen konstitueret sig som
følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Styrelsesmedlem:
Suppleanter:

Anker Ravn Knudsen.
Birgitte Thomsen.
Ellen Jensen.
Leif Jacobsen.
Kaj Lassen.
Jytte Ludvigsen.
Leif Kristiansen.

Styrelsens næste møde er planlagt til 5. april 2016.
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

De næste møder i LASS:
LASS afholder 2 Arkibas-kurser i foråret 2016 – læs mere om indholdet og de praktiske
oplysninger i programmet, som ligger på www.lass1979.dk.
Tirsdag den 8. marts 2016: Grundkursus i Arkibas 5 - første del.
Onsdag den 9. marts 2016: Grundkursus i Arkibas 5 - anden del.
For begge Arkibas 5-kurser gælder, at sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 23. februar 2016.
Max. 10 deltagere pr. kursus.
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LASS afholder onsdag og torsdag den 13. og 14. april 2016. Modul 2: Modtagelse og
registreringsarbejde med de skrevne arkivalier.
Modul 2 er en del af SLA’s arkivuddannelse.
Undervisning 1. dag: Modtagelse og registrering af arkivalier ved Eva Schmidt, Odder
Museum.
Undervisning 2. dag: Særsamlinger og indsamlingsprojekter ved Jens Åge Petersen,
Historiens Hus, Odense.
Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag den 30. marts 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 der 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 inkommet til dette punkt.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
•

•
•

Nyhedsbrevet for februar 2016.
Indsendte arrangementer optages løbende på ”Kalenderen” (se
http://lass1979.dk/kalender/ ).
Den lokalhistoriske konsulents beretning, der blev givet på Årsmødet den 6. februar
2016. Beretningen skal ikke godkendes af Årsmødet og er derfor lagt på websitet
som selvstændig fil.

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

Februar 2016:
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.
-#Lokalhistorisk Arkiv Kliplev afholder tirsdag den 23. februar 2016: Generalforsamling.
Efterfølgende foredrag ved Godthardt Saugstrup: 70 års mindehøjtidelighed i
koncentrationslejren Neuengamme.
-#Lokalhistorisk forening i Rødekro afholder onsdag den 24. februar 2016 generalforsamling:
Efter generalforsamlingen er der kaffe og foredrag af Stefanie Robi Matzen og Anna
Kindberg fra Museum Sønderjylland, der fortæller om jomfru Fanny.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder over 3 torsdage i februar og marts (1. gang er den 25. februar
2016) en Slægtshistorisk workshop.
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.

Marts 2016:
LASS aholder tirsdag den 8. marts 2016: Grundkursus i Arkibas 5 - første del.
LASS afholder onsdag den 9. marts 2016: Grundkursus i Arkibas 5 - anden del.
For begge Arkibas 5-kurser gælder, at sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 23. februar 2016.
Max. 10 deltagere pr. kursus.
-#-
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Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 3. marts 2016
arrangementer: 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.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 3. marts 2016 til foredrag: Hvem vandt slaget
ved Helgoland 9. maj 1864? ved Benno Blæsild, fregatten Jylland.
Under slaget ved Helgoland d. 9. maj 1864 kom danske søfolk i kamp med preussiske og
østrigske modstandere. Her hjemme regnes slaget for en dansk sejr, men i Østrig blev det
udlagt som en stor sejr – for østrigerne. Hvem vandt egentlig?
Gratis foredrag på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv inviterer onsdag den 9. marts 2016 til Generalforsamling,
herefter holder Lorenz Asmussen et oplæg om tyske flygtninge efter krigen.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 17. marts 2016 til foredrag: Frikorps Danmark.
I 1941 opretter Himmler frivillige korps i Danmark, Hollland og Norge. Korpsene skulle
deltage i et antikommunistisk korstog og blev i maj 1942 indsat på østfronten. På
hjemmefronten blev det hurtigt upopulært.
Claus Bundgaard Christensen fortæller den spændende historie om Frikorps Danmark. Han
er netop aktuel med bogen Waffen-ss. Europas nazistiske soldater (Gyldendal).
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 17. marts 2016
generalforsamling med efterfølgende underholdning.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 31. marts 2016
arrangementet: En teglværksdreng fortæller og viser billeder.
-#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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