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LASS – Nyhedsbrev august 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 16. august 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 medlemmerne ultimo oktober 2015 via mail og
kan findes på kalenderen på www.LASS1979.dk
De næste møder i LASS:
Tirsdag og onsdag den 20. og 21. september 2016: Modul 1 – Arkivadministration, der er en del
af SLA’s arkivuddannelse.
Undervisning 1. dag kl. 9.00 - 15.00: Arkivets ret og pligt
Undervisning 2. dag kl. 9.00 - 15.00: Materiel arkivpleje
Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag den 7. september 2016.
Maks. deltagerantal: 40 personer.
Pris pr. deltager: 300 kr. / 600 kr. eller 1.000 kr. Se: “Praktiske oplysninger” i det udsendte
program.
Tirsdag den 25. oktober 2016: Grundkursus i Arkibas 5 - første del
På kurset vil grundmodulet samt indkomstjournalen og arkivfondsregistreringen i den nye
Arkibas 5 blive gennemgået. Kurset er for de, som ikke har arbejdet med Arkibas eller 4 eller
har behov for et kursus i Arkibas 5 målrettet begyndere.
Onsdag den 26. oktober 2016: Grundkursus i Arkibas 5 – anden del
På kursus vil grundmodulet samt indkomstjournalen og billedregistrering (enkeltbilledregistrering, billedserieregistrering og registrering af album) i den nye Arkibas 5 blive
gennemgået. Kurset er for de, som ikke har arbejdet med Arkibas 4 eller har behov for
kursus i Arkibas 5 målrettet begyndere.
For begge dele af kurset gælder:
Underviser: Niels Winther Christensen, Skovlund.
Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag den 11. oktober til jrcl@museum-sonderjylland.dk
Maks. antal deltagere: 10.
Pris pr. deltager: 750 kr.
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Meget vigtigt! For Grundkursus i Arkibas 5 - første og anden del:
• Deltageren skal selv medbringe bærbar pc og ekstern mus med eller uden hale.
Deltagerne vil på kurset blive koblet op på ISL’s internetforbindelse, så de kan
arbejde på Arkibas 5!
• Der arbejdes i eget arkiv på demo-databasen www.arkibas5demo.arkibas.dk
• I skal derfor på forhånd være sikre på, at I er oprettet som brugere på databasen og I
er i stand til at logge jer på inden I møder op på kurset.
• Vær opmærksom på følgende: Har I ændret koden på arkibas5 drift efter
konverteringen fra Arkibas4 til Arkibas5, slår denne ændring ikke igennem på
demoen. Benyt i givet fald den gamle Arkibas4 kode.
• I skal inden I møder op på kurset have sikret jer, at I på den medbragte pc kan koble
jer på demodatabasen.
• Husk at medbringe login-oplysninger til Arkibas.
Deltagerne bedes møde op kl. 9.00, så vi er sikre på, at alle pc’er kan koble sig op på
www.arkibas5demo.arkibas.dk når kurset starter kl. 9.30.
Tilmeldinger til LASS´ arrangementer SKAL 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 i juni 2016 blevet opdateret med bl.a.:
•

Nyhedsbrevet for august 2016.

•

Diverse nyheder og andre informationer optages løbende som indlæg på ”forsiden”
på www.LASS1979.dk

•

Indsendte arrangementer optages løbende på ”Kalenderen” (se kalenderen i
venstre side af websitet eller på 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.
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Webmaster efterlyser fortsat arrangementer til ”Kalenderen”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio september 2016.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. september 2016.
Ad 5: Diverse arrangementer i august og september 2016:
August 2016:
Lokalhistorisk Arkiv Kliplev arrangerer tirsdag den 30. august 2016 en heldagstur med
Lüneburger Heide.
Tilmelding er nødvendig – kontakt Karin Hansen tlf. 21 42 71 94.
-#September 2016:
Lokalhistorisk Arkiv Kliplev afholder møde tirsdag den 13. september 2016 med foredrag ved
Inge Adriansen med emnet: "Skik og tradition fra vugge til grav".
Entre inkl. kaffe: 80,00 kr.
-#Rigsarkivet Aabenraa tilbyder i samarbejde med frivillige onsdag den 14. september 2016:
Hjælp til slægtsforskning.
Få gode råd til at komme i gang med at slægtsforske eller til at komme videre?
Frivillige vejledere vil være tilstede på læsesalen for, at tilbyde hjælp til læsesalens gæster.
Vejleder er f.eks. Hanne Christensen, Slægtshistorisk Forening for Sønderjylland.
Tid: Onsdagene 14. september, 12. oktober og 16. november kl. 10-14
Gratis adgang.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder lørdag den 17. september 2016:
bogsalg i arkivet, Landevejen 20, Døstrup
Der er mange gode historiske bøger, også fra Sydslesvig og Sønderjylland fra 5 kr. samt
romaner, biografier, digte, børnebøger m.m. fra 1 kr.
Læs mere på www.dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk
-#LASS afholder tirsdag og onsdag den 20. og 21. september 2016: Modul 1 –
Arkivadministration, der er en del af SLA’s arkivuddannelse.
Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag den 7. september 2016 til jrcl@museum-sonderjylland.dk
Se omtale af kurset ovenfor under punkt 2 i dette Nyhedsbrev.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 22. september 2016 til Fyraftensmøde med
foredraget: Tyske spioner i Sønderjylland.
Ved Retten i Tønder fandt der i 1947 en større samlet proces sted, som gik under navnet
”Spionageprocessen”.
Den inddrog en række sønderjyder, hovedsagelig med tilknytning til det tyske mindretal, som
i tiden op til det tyske overfald på Danmark og Norge den 9. april 1940 foretog spionage i
Jylland for den tyske militære efterretningstjeneste Abwehr.
I foredraget fortæller områdeleder Hans Schultz Hansen om Abwehrs arbejde i
grænselandet, om opbygningen af spionnetværket og om de oplysninger, der blev givet
videre sydpå.
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Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Foredragssalen
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 24. september 2016 til
Slægtsforskertræf i Sønderborg.
Slægtsforskertræffet er en hyggelig dag, hvor det vil være muligt at se andres forskning, høre
foredrag, få nye impulser og ideer til din egen slægtsforskning, samt etablere kontakt til
andre slægtsforskere og lokalhistorisk interesserede.
Dagens program:
Kl. 10.00-13.30: Udstilling og hyggeligt samvær.
Kl. 13.30–15.30: Foredrag: ”En rejse i Slesvig blandt gejstlige og andet godtfolk” ved
Peter N. Oest, Bramming, der beskriver foredraget således: ”I år 2000 blev jeg
grebet af slægtsforskningen, og med udgangspunkt i min forfader Johan Georg
Oest, præst på Sundeved, førte opsporingen af anerne mig rundt i landsdelen.
Hvordan gik det præstens 12 børn, og hvordan afsætter en fattig præst sine
mange døtre, er blot nogle af de ting, der bliver afklaret i vores spændende
arbejde, som også viser familiens funktion som socialt sikkerhedsnet”.
Ønsker du/din forening at deltage som udstiller - så læs mere om
tilmeldingsfrist mm. på www.shfs.dk og kontakt foreningens sekretær.

Nicolaus Oest, malet ca.
1780. Maleri i privat eje.

Sted: Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
Indgang og P-plads via Ahlmannsvej.
Åbent for alle. Ingen entré.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 29. september 2016: Lær at bruge Daisy –
Workshop.
Daisy er Rigsarkivets database, hvor alle arkivalier i samlingerne løbende bliver registreret.
Databasen findes på nettet, og det er muligt at søge og bestille flere mio. æsker og bind.
Du skal medbringe egen bærbare pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Underviser er arkivar Mai-Brit Lauritsen.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Gruppearbejdsrummet. OBS: Der er max. plads til 10.
Tilmelding senest 28. september 2016 på www.sa.dk
-#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
webmaster@LASS1979.dk
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