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LASS – Nyhedsbrev oktober 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 21. november 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
-#Ang. Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa:
Rigsarkivet Aabenraa havde indkaldt Brugerrådet til møde den 10. oktober 2016. Webmaster
Hanne Christensen deltog som repræsentant for LASS i Brugerrådet.
I mødet deltog bl.a. Rigsarkivar Asbjørn Hellum og Allan Vestergaard.
På mødet blev bl.a. Rigsarkivets udmelding om, at besparelser betyder ændrede
åbningstiderne på Rigsarkivets læsesale, drøftet.
For Rigsarkivet Aabenraa og Odense betyder dette bl.a. at der fra 1. januar 2017 vil være
åbent på læsesalene 2 dage á hver 5 timer pr. uge. Lørdagsåbnet afskaffes over hele landet.
Læs evt. mere på https://www.sa.dk/brug-arkivet/besoeg/nye-aabningstider-1-januar-2017 .
Læs mere om Brugerrådene på Rigsarkivets website https://www.sa.dk/brugarkivet/besoeg/brugerraad, hvor referater af Brugerrådenes møder kan ses.
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 den 25. oktober 2016: Grundkursus i Arkibas 5 - første del
Onsdag den 26. oktober 2016: Grundkursus i Arkibas 5 – anden del
For begge dele af kurset gælder, at kurset er AFLYST på grund af manglende tilslutning.
Tirsdag den 1. november 2016: Halvdagsseminaret Musiklivet i Sønderjylland er desværre
ligeledes AFLYST på grund af manglende tilslutning.
-#-
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Tirsdag den 15. november 2016: Omgang med pressen og brug af de sociale medier.
Et aftenmøde, hvor man kan få mere at vide om, hvordan man markerer sit arkiv og får
budskabet ud til aviser og sociale medier.
Tilmeldingsfrist: 1. november 2016.
Tilmeldinger til LASS´ arrangementer SKAL sendes til: jrcl@museum-sonderjylland.dk med
oplysning om arkiv / forening, deltagerens navn, telefonnummer og evt. e-mail.
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.
-#Programmet for LASS´ kurser og seminarer i 2017
er 14. oktober 2016 udsendt til medlemmerne via mail.
I forbindelse med det nye program vil der være enkelte ændringer i forhold til hidtidig praksis.
Tilmelding skal til møder i 2017 skal fremover ske via en anden mailadresse som hidtil.
Denne mail vil være aktiv fra medio december 2016,
hvor også kursusprogrammet vil kunne ses på kalenderen på www.LASS1979.dk
-#Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i september 2016 blevet opdateret med bl.a.:
•
•
•

Nyhedsbrevet for oktober 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.
Webmaster efterlyser fortsat arrangementer til ”Kalenderen”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio november 2016.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. november 2016.
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Ad 5: Diverse arrangementer i oktober og november 2016:
Oktober 2016:
Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 20. oktober 2016
arrangementet: ”Minderne har man lov at ha’”
Der bliver fortalt om personer og ejendomme fra Forballum, Ottersbøl, Mjolden, Vinum,
Tevring, Overby, Lovrup, Drengsted, Nørre Vollum og Døstrup.
Læs mere på www.dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk
-#Lokalhistorisk Arkiv Kliplev afholder torsdag den 20. oktober 2016 møde med foredrag ved Arne
Lunding under emnet: "Historier fra Kliplev og omegn”.
Sted: Kliplev Forsamlingshus.
Entre inkl. kaffe: 80,00 kr.
November 2016:
Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv inviterer tirsdag den 1. november 2016 til udgivelse af
kalenderen for 2017, der omhandler De frivillige Brandværn i Christiansfeld og Omegn.
Sted: Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv, Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 3. november 2016
arrangementet: ”Husker du?”, hvor der bliver vist billeder fra Døstrup og Mjolden.
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
Der serveres kaffe og kage – og under kaffebordet holdes foredrag om begivenheder i 1941
under 2. verdenskrig i Døstrup og Mjolden sogne.
Entre 10 kr. for medlemmer, - og ikke medlemmer betaler 40 kr.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 3. november 2016 til Brugermøde og
efterfølgende foredraget "Skolestrejken i Terkelsbøl 1951"
Formålet med brugermødet er en dialog om, hvordan vi kan forbedre vores service for
brugerne. Her kan du høre nyt fra Rigsarkivet og om vores tiltag på publikumsområdet.
På dette års brugermøde er der valg til Rigsarkivets brugerråd ved læsesalen i Aabenraa.
Efter brugermødet vil Erik Nørr fra Studiecenter for Sønderjyllands Historie fortælle om:
"Skolestrejken i Terkelsbøl 1951. Da forældre og skolenævn i Terkelsbøl ville ansætte
en lærerinde med nazistisk fortid".
Rigsarkivet byder på kaffe og småkager til brugermødet.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Foredragssalen
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig
-#Rødekro Lokalhistoriske Forening og Rødekro Bibliotek inviterer mandag den 7. november
2016 til foredrag om Frøslev Lejrens Museum og Lejrens historie ved Bent Hansen.
Sted: Rødekro Bibliotek, Vestergade.
-#Rødekro Lokalhistorisk Forening inviterer onsdag den 9. november 2016 til bogudgivelse
med billedfremvisning og salg af Årbøger.
Sted: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
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Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer onsdag den 9. november 2016
til Foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa: ”Sanitetssoldat på
Østfronten 1915”.
Foredraget handler om vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev som tysk
soldat i 1915.
Foredraget vil fremdrage en ualmindelig krigshistorie, om virkeligheden på
lazaretterne og soldatens møde med lokalbefolkningen i øst, ledsaget af nogle
af Iver Henningsens fine tegninger.
Entré: 30 kr. for ikke-medlemmer.
Sted: Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 10. november 2016 en Ejendomshistorisk
workshop.
Den sønderjyske ejendomshistorie er præget af de skiftende nationale og administrative
forhold i landsdelen. På workshoppen vil du, gennem små opgaver, lære, hvordan man laver
ejendomshistorie i Sønderjylland, og hvordan man går fra det ene system til det andet.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Gruppearbejdsrummet
OBS: Der er max. plads til 10.
Tilmelding senest 9. november 2016 på www.sa.dk
-#Lokalarkiver over hele Danmark deltager lørdag den 12. november 2016 i Arkivernes dag.
Se mere om arrangementerne på SLA, de lokale arkiver og foreningers websites, LASS´
Kalender samt i dagspressen.
-#Den Slesvigske Samling inviterer lørdag den 12. november 2016 til den dansk-tyske
SLÆGTSFORSKERDAG 2016 i Flensborg.
Det er største møde om slægtsforskning i regionen Sønderjylland-Schleswig!
-#LASS afholder tirsdag den 15. november 2016 kurset: Omgangen med pressen og brugen
af de sociale medier.
Får I Jeres budskab ud til de rigtige målgrupper? Er I med på de relevante sociale medier?
Kurset giver en indføring i omgangen med pressen og med de sociale medier, som i stigende
grad bruges i formidlingen af begivenheder.
Tilmelding senest 1. november 2016.
-#Historisk Forening for Felsted sogn inviterer tirsdag den 15. november 2016 til præsentation
af Årbogen 2016 og kl. 19.30 tilbydes et foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen fra
Aabenraa om "Folkeoprør i Sønderjylland i 1797-98".
Sted: Felsted Forsamlingslokaler.
Der åbnes for salg af årbøger klokken 19:00.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder i samarbejde med frivillige slægtsforskere onsdag den 16.
november 2016 arrangementet: Hjælp til slægtsforskning.
Frivillige vejledere vil være tilstede på læsesalen, for at tilbyde hjælp til læsesalens gæster.
Tid: onsdagene 14. september, 12. oktober og 16. november kl. 10-14
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 17. november 2016
arrangementet: Minderne har man lov at ha’.
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
Der serveres kaffe og kage gratis – under kaffebordet underholder Arne ”Hybjerg” Hansen.
Entre 10 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 40 kr.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviteret torsdag den 17. november 2016 til fyraftensmødet: Frikorps
Danmark og forbrydelserne.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Foredragssalen
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 24. november 2016 en workshop om de
alfabetiske lister.
Tilmelding senest 23. november 2016 på www.sa.dk
OBS: Der er max. plads til 10.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne inviterer lørdag den 26. november 2016 til
bogudgivelse. Bogen ”Æ Mærsk” er skrevet af Lis Schulz.
Kl. 14-15 Lis Schulz fortæller uddrag af bogen.
Derefter er der kaffe og kage gratis – og man har mulighed for at købe bogen.
Entre 10 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 40 kr.
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
-#Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv inviterer onsdag den 30. november 2016 til møde, hvor
Jens Peter Lund Hansen kommer og viser postkort fra Christiansfeld og Omegn.
Kaffe til 50.00 kr. kan købes.
Sted: Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv. Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld.
-#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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