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LASS – Nyhedsbrev april 2016.
Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste møde er planlagt til 10. maj 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.
-#Husk betaling af kontingent:
Sidste frist for betaling af kontingent for 2016 var den 1. april 2016.
Læs mere om kontingent og betaling på: http://lass1979.dk/medlemmer
Angiv tydeligt, hvilken forening eller arkiv, der står bag indbetalingen !
-#Mangler ”Trap Danmark – topografisk atlas” på dit arkiv?
Styrelsen har besluttet, at udlove 1 eksemplar til de 4 første arkiver, der
indsender et arkivportræt til LASS´ website.
Et arkivportræt indeholder f.eks.:
• Fakta om arkivet / foreningen – navn, adresse, åbningstider, oplysninger
om website og evt. mailadresse.
• 2-3 fotos af arkivet, spændende lokal person, en genstand eller
virksomhed med en kort omtale heraf.
• Kort omtale af særlige samlinger f.eks. bøger, udgivelser (ikke årbøger),
databaser på arkivet eller internettet (f.eks. ejendomshistorie eller
slægtsforskning).
Omfang:
Ca. 3/4 til 1 A4-side tekst inkl. fotos.
Format:
Enten som en færdig pdf-fil, der uændret lægges på www.LASS1979.dk
eller en word-fil med tekst og billeder/fotos (max. 1 Mb) i jpg- eller tif-format
vedhæftet mailen.
Arkivportrættet sendes til webmaster@lass1979.dk
Nyhedsbrev april 2016
Side 1.

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@museumsonderjylland.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 inviterer tirsdag den 3. maj 2016 (om aftenen) til møde med emnet: Omgang
med pressen og brug af de sociale medier.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 19. april 2016.
-#Rettelse til programmet: Grundkursus i billedscanning, der var planlagt til den
27. maj 2016, er flyttet til den 3. juni 2016.
Datoen er rettet i kalenderen på websitet, men ikke i pdf-filen.
Tilmeldingsfrist er stadig: Fredag den 13. maj 2016.
Tilmeldinger til LASS´ arrangementer 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 indsendt til dette punkt.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
Nyhedsbrevet for april 2016.
Materiale fra kursus i Modul 2: ”Modtagelse og registreringsarbejde med de
skrevne arkivalier” (Dag 1), der blev afholdt den 13. og 14. april 2016.
Materiale fra afholdte møder kan findes på: http://lass1979.dk/kurser-ogmoeder/kursusmateriale/
•
•
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Referat af Årsmødet, der blev afholdt den 6. februar 2016 er lagt ud på
http://lass1979.dk/om-lass/styrelsen-for-lass/referater-af-moeder-i-lass/
Diverse nyheder og andre informationer optages løbende som indlæg på
”forsiden” på www.LASS1979.dk
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 maj 2016.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. maj 2016.
Ad 5: Diverse arrangementer i april, maj og juni 2016:
April 2016:
Lokalhistorisk Arkiv Kliplev afholder lørdag den 16. april 2016 arrangementet:
Vurdering af gamle ting. Mevirkende: Aabenraa Aktivitetshandel ved Sverre
Nielsen.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 28. april 2016 fyraftensmødet:
Rigsarkivet på nettet - Arkivalieronline og Daisy
Få en introduktion til Arkivalieronline og Daisy. Hør om kilder på nettet, andre skal
bestilles og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale.
Gratis introduktion på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa.
Maj 2016:
LASS inviterer tirsdag den 3. maj 2016 (om aftenen) til møde med emnet: Omgang
med pressen og brug af de sociale medier.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 19. april 2016.
-#-

Nyhedsbrev april 2016
Side 3.

Lokalhistorisk Arkiv Kliplev deltager i Forårsmessen, der afholdes lørdag den 7. maj
2016.
-#Lokalhistorisk Arkiv Kliplev arrangerer tirsdag den 24. maj 2016 en halvdagstur med
guidet byvandring i Christiansfeld (Kørsel i private biler).
Tilmelding er nødvendig – kontakt Karin Hansen tlf. 21 42 71 94.
-#Lokalhistorisk Arkiv Kliplev holder åbent i arkiv og pavillon i forbindelse med
uddeling af midler fra Kliple´Mærkens Fond lørdag den 28. maj 2016 fra kl. 10-12.
Gratis entré.
Juni 2016:
LASS afholder fredag den 3. juni 2016 et Grundkursus i billedscanning.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 13. maj 2016.
-#Lokalhistorisk Arkiv Kliplev holder åbent i arkiv, pavillon og Egnsmuseet
Straagaards Smedie i forbindelse med Kliple´Mærken lørdag og søndag 11.-12.
juni 2016.
Arbejdende værksted i smedien ved Heinrich Petersen, Kliplev.
Kaffe & te med tilbehør samt drikkevarer kan købes i arkivets lokaler.
Gratis entre.
-#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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