LASS – Nyhedsbrev november 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:
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
-#Ad 2: Kurser & møder i LASS:
LASS´ kursusprogram for 2016 er udsendt til medlemmerne 14. oktober 2016 via mail og kan
findes på kalenderen på www.LASS1979.dk
Der er ikke flere arrangementer i LASS i 2016. Læs om møderne i 2017 i det udsendte
program, som vil blive lagt på kalenderen på www.LASS1979.dk i løbet af december 2016.

Tak for opbakningen til LASS´ arrangementer i 2016.
-#-

Tilmeldinger til LASS´ arrangementer SKAL fremover sendes til LASS´ kasserer med
oplysning om arkiv / forening, deltagerens navn, telefonnummer og evt. e-mail.
-#Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i oktober 2016 blevet opdateret med bl.a.:
•
•
•

Nyhedsbrevet for november 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.
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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 januar 2017.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. januar 2017.
Ad 5: Diverse arrangementer i november og december 2016:
November 2016:
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.
-#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.
-#Sønderborg Slot inviterer søndag den 27. november 2016 til 1. søndag i Advent.
Aktiviteter:
Kl. 13.00 vækkes julemanden og man går samlet til Gobelinsalen, hvor der er pyntet 2 juletræer,
det ene med dansk pynt og det andet med tysk. Vi går rundt om træerne, mens vi synger et par
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vers af en dansk og tysk julesang.
Nissernes huer er blevet væk - prøv om du kan finde dem.
Kl. 14.00 introducerer overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen nogle julesalmer, som bliver
sunget af Dybbøl Kirkes Voksenkor eller som fællessange.
Kl. 15.00 Adventsgudstjeneste i Dronning Dorotheas Slotskirke. Dybbøl Kirkes Voksenkor vil synge
for på salmerne.
Museumsbutikken har gode tilbud på bøger, så man kan købe julegaven eller mandelgaven her.
Trænger man til en pause, vil der stå gratis kaffe og saftevand i det gamle slotskøkken.
Museet er denne dag åbent fra kl. 12 til 16.
Normal entre: 70 kr. for voksne – børn har gratis entre. Ligeledes har medlemmer af Historisk
Samfund for Als og Sundeved gratis adgang.
-#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.
-#December 2016:
Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn inviterer lørdag den 3. december 2016 til
Julemarked sammen med håndværkerforeningen.
Der vil være Åbent hus i arkiv, pavillon og arbejdende smedje.
Kaffe, te med æbleskiver kan købes. Juledekorationer og strikkede strømper sælges.
Nyt årsskrift for 2016 fremvises og kan købes
Website: http://www.kliplevarkiv.dk/
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne inviterer torsdag den 8. december 2016 til
Julehygge i Arkivet.
Der fortælles om juleskikke på nogle af Døstrup/Mjoldens gårde medens der drikkes kaffe. Til
kaffen serveres kløben, Gåde Rad, Ballummer Knepkager, klejner, pebernødder og
forskellige småkager. Og ind imellem synges de gamle julesalmer.
Entre 10 kr. for medlemmer, - og ikke medlemmer betaler 40 kr.
Læs mere på www.dostrup-lokalhistoriske-arkiv.dk
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
-#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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