LASS – Nyhedsbrev januar 2017.
Indhold:
1.
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Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:

Indkaldelse og dagsorden til LASS´ Årsmøde,
der afholdes lørdag den 4. februar 2017,
blev udsendt til medlemmerne via mail og
lagt på www.LASS1979.dk den 19. december 2016.
Indkaldelse og dagsorden kan desuden ses på websitet.
Mød op og få indflydelse.
Styrelsens næste møde er pt. planlagt til 23. januar 2017.
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.
Vær opmærksom på følgende ændringer i forhold til tidligere:
Tilmelding til kurser / møder skal sendes til LASS´ kasserer på: tilmeld@LASS1979.dk
Kursusgebyrer skal indbetales med tydelig angivelse af indbetaler forud for kurset på LASS’
konto i SYDBANK: Reg. nr. 8060 – Konto nr. 0000137402.
Rettelser til arkivets / foreningens adresse, kontaktoplysninger og åbningstider mm.
skal sendes til isl@museum-sonderjylland.dk
Rettelser i mailadresser til modtagere af Nyhedsbrevet, LASS´ program mm. sendes til
webmaster@LASS1979.dk.
-#Ad 2: Kurser & møder i LASS:
LASS´ kursusprogram for 2017 blev 14. december 2016 genudsendt til medlemmerne via mail, da
en del arrangementer måtte ændres efter Kim Furdal har fået nyt arbejde og derfor ikke længere
kan afholde kurser for LASS som tidligere.
Det aktuelle program findes i kalenderen samt som pdf-fil på LASS´ website.
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De næste møder i LASS:
Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet.
Torsdag den 16. februar 2017: Modul 0. Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv.
Alle interesserede er velkomne. Kurset er gratis.
Tilmelding senest 2. februar 2017 via LASS’ hjemmeside www.LASS1979.dk eller mail til
tilmeld@lass1979.dk
-#Tirsdag den 7. marts 2017: Grundkursus i Arkibas 5 - første del
Onsdag den 8. marts 2017: Grundkursus i Arkibas 5 – anden del
Tilmelding til hver del senest 23. februar 2017 på LASS’ hjemmeside eller via mail til LASS´
kasserer på tilmeld@lass1979.dk
NB: Kursusgebyret skal indbetales med angivelse af indbetaler forud for kurset på LASS’
konto i SYDBANK: Reg. nr. 8060 – Konto nr. 0000137402.
Bemærk: Ved tilmelding skal oplyses deltagers navn(e), tlf., arkivets navn og evt. mailadresse(r).
-#Ad 3: Fra medlemmerne:
Nye åbningstider på ISL:
Fra 1. januar 2017 har Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie åbent for besøgende følgende
dage:
Mandag:
Tirsdag til torsdag:
Fredag:

Lukket
Kl. 09.00 - 14.00
Kl. 09.00 - 12.00

Instituttet kan kontaktes via mail på isl@museum-sonderjylland.dk
-#Arkivsamvirket i Tønder Kommune har fået en koordinator:
En ny ordning på arkivområdet i Tønder Kommune er kommet i stand, efter Kulturudvalget i
Tønder Kommune i 2016 besøgte kommunens 13 arkiver, og der derefter blev lavet en
undersøgelse af arkivområdet i kommunen. Udvalget besluttede at dele de 20 ugentlige timer, som
tilbage fra før kommunalreformen i 2007 blev bevilget til Lokalhistorisk Arkiv i Tønder af den gamle
Tønder Kommune. De 20 timer er pr. 1. januar 2017 blevet delt op i to portioner på 10 timer hver.
Lokalhistorisk Arkiv i Tønder får dermed halveret det antal timer, der skal gå til arkivet, mens hele
arkivområdet i kommunen, i form af arkivsamvirket, bliver tilgodeset med 10 timer om ugen til en
koordinator.
Nyhedsbrev januar 2017
Side 2.

Praktisk foregår det på den måde, at lederen af Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune,
Birgitte Thomsen, skal arbejde 10 timer om ugen for Arkivet i Tønder og 10 timer om ugen for
arkivsamvirket.
Læs mere i indlægget: ”Arkivsamvirket i Tønder Kommune har fået en koordinator” på
www.LASS1979.dk
Nye åbningstider på Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune:
Lokalhistorisk Arkiv i Tønder bor på Tønder Bibliotek, Richtsensgade 10, 6270 Tønder.
Arkivet kan kontaktes via telefon i åbningstiden på 74 72 33 26, eller via e-mail: mail@lhatoender.dk. Åbningstiden er tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17.
Koordinatoren for Tønder Kommunes Arkivsamvirke har tjenestested på Lokalhistorisk Arkiv i
Tønder, og har træffetid dér torsdag kl. 13-16. Koordinatoren har tlf. 21 57 68 76 og e-mail
arkivsamvirket@toender.dk.
-#Digitalisering giver arkiver og biblioteker mulighed for, at erhverve originale aviser
Statsbiblioteket og Det kongelige Bibliotek digitaliserer og tilgængeliggør aviser. Det giver
kulturarvsinstitutioner og mediehuse en unik mulighed for at erhverve årgange af danske
dagblade og distriktsaviser fra de nationale avissamlinger.
Aviserne stammer fra samlingen på Det Kongelige Bibliotek. Aviserne skal ikke retur, og de
overdrages som ejendom for de institutioner, der modtager dem. Eneste klausul er, at de kun må
overdrages videre til andre kulturarvsinstitutioner.
Ansøgningsfrist er 1. marts 2017.
Læs mere om betingelserne for overdragelse af papiraviser på:
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/avisdigitalisering/papirudgaver/overtagelse-aforiginale-aviser
-#Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i november 2016 blevet opdateret med bl.a.:
•

Nyhedsbrevet for januar 2017.

•

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 februar 2017.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. februar 2017.

Ad 5: Diverse arrangementer i januar og februar 2017:
Januar 2017:
Rigsarkivet Aabenraa afholder i samarbejde med frivillige slægtsforskere torsdag den 19. januar
2017 arrangementet: Få hjælp af en erfaren slægtsforsker.
I løbet af foråret 2017 vil der 3 torsdage (nemlig 19. januar, 23. februar og 6. april 2017) være
mulighed for, at få hjælp af frivillige slægtsforskere på læsesalen i Aabenraa, som supplement til
arkivets personale. Du kan få vejledning fra kl. 10 til kl. 14.
Sted: Vejledningen finder sted på læsesalen, Rigsarkivet, Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200
Aabenraa.
Medbring: Billedlegitimation og sygesikringsbevis, da du skal registreres på læsesalen.
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 19. januar 2017
arrangementet: Minderne har man lov at ha’.
Der serveres kaffe og kage gratis – Der bliver fortalt om personer og ejendomme fra Forballum,
Ottersbøl, Mjolden, Vinum, Tevring, Overby, Lovrup, Drengsted, Nørre Vollum og Døstrup.
Fortællingerne ledsages med billeder. Der serveres kaffe og kage gratis – under kaffebordet
underholder Arne ”Hybjerg” Hansen.
Entre 10 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 40 kr.
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 26. januar 2017 til foredraget: Ondskabens Øjne. Om
forbryderen Jens Nielsen og hans meritter.
I november 1892 hævede skarpretter Theodor Sejstrup sin bredbladede økse over halsen på den
29-årige Jens Nielsen i fængselsgården på Horsens Straffeanstalt. Siden er ingen mennesker
blevet henrettet i Danmark for forbrydelser begået i fredstid.
Foredraget fortæller også om, hvordan man finder oplysninger i Rigsarkivet og andre steder om
mennesker på kanten af normalsamfundet.
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-#FrivillighedsAkademiet afholder weekendkursus den 28- og 29. januar 2017 om Arkiver og Skoler
- seminar om arkivers skoletilbud i Skjern.
Der er et voksende ønske om, at skoleelever lærer deres helt nære lokalhistorie at kende. Her har
arkiver og egnsmuseer meget at tilbyde.
Lær hvordan man nemt og effektivt kan lave lokalhistoriske læringstilbud til elever og lærere.
Læs mere om indhold og tilmelding på kalenderen på www.LASS1979.dk
-#Februar 2017:
Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag den 1. februar 2017 en workshop: Find rundt i de
alfabetiske lister.
På workshoppen vil du ved at løse små opgaver lære, hvordan man finder rundt i de alfabetiske
lister og finder Restantenlister, Recherser eller Nachweisungen.
Du skal medbringe din egen bærbare computer, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Tilmeldingsfrist senest den 1. februar 2017 på https://www.sa.dk/brugarkivet/arrangementer/alfabetiske-lister-2 , da der er plads til max 10 personer.
Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag den 1. februar 2017 en arrangementet: Åbent hus - bliv
frivillig indtaster.
Har du lyst til at arbejde med historiske kilder og samtidig bidrage til, at Danmarkshistorien bliver
tilgængelig for alle? Kom til åbent hus på Rigsarkivet i Aabenraa og hør mere om at være
indtaster.
Det er ganske uforpligtende at komme til åbent hus-arrangementet, og alle er velkomne.
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2017 på https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/aabent-husindtaster .
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 2. februar 2017
arrangementet: Husker du?
Der bliver vist 50 billeder, og arkivets gæster hjælper med at sætte navne på uidentificerede
personer og steder. Der serveres kaffe og kage gratis – og under kaffebordet holdes foredrag om
begivenheder i 1943 under 2. verdenskrig i Døstrup og Mjolden sogne.
Entre 10 kr. for medlemmer og ikke-medlemmer betaler 40 kr.
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
-#-
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LASS afholder lørdag den 4. februar 2017 sammenslutningens Årsmøde.
Program:
Kl. 13.00

Velkomst ved formand Anker Ravn Knudsen, Rødding Lokalhistoriske Arkiv.

Herefter:

Foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, der var vært på en
udsendelsesrække på 10 afsnit om Syd- og Sønderjyllands historie 1850-1950, som
er blevet sendt flere gange på TVSYD+, første gang i november-december 2015.
Hvordan foregår en TV-produktion af den type? Kan man som lokalhistorisk arkiv
også selv lave historiske film? Og hvordan griber man det an?

Kl. 14.00
Kaffe og brød.
Kl. 14.30
Årsmøde - dagsorden i følge vedtægterne og den udsendte indkaldelse.
Kl. 16.00
Afslutning.
Sted: Foredragssalen, Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
-#Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn indbyder torsdag den 9. februar 2017 til
generalforsamling med udstilling og foredrag med Siegfried Matlok.
Kl.18,30
Lokalerne åbner med en udstilling, og vi viser billeder og film fra arkivet.
Kl.19,30
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen vil Siegfried Matlok tidligere chefredaktør for det tyske mindretals
dagblad ”Der Nordschleswiger” tale over emnet: "Dansk- tysk - Fortid, nutid og i fremtiden".
Sted: Øster Lindet Forsamlingshus.
-#Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 9. februar 2017 møde for tastere: Tastegruppe.
Hvis du har lyst til at mødes med andre indtastere, kan du være med i Rigsarkivet Aabenraas
tastegruppe, der mødes fire gange i løbet af foråret. Her kan du få hjælp fra Rigsarkivets
personale, udveksle erfaringer med de øvrige tastere, og du vil få tilbudt et kursus i gotisk
skriftlæsning.
Du skal medbringe din egen bærbare computer, som skal kunne bruge trådløst netværk. Vi sørger
for kaffen og småkagerne.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Foredragssalen
Tilmeld dig på https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/tastegruppe - én tilmelding gælder for
alle 4 dage (nemlig 12. januar, 9. februar, 16. marts og 20. april 2017).
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 16. februar 2017
arrangementet: Minderne har man lov at ha’.
Der serveres kaffe og kage gratis – Der bliver fortalt om personer og ejendomme fra Forballum,
Ottersbøl, Mjolden, Vinum, Tevring, Overby, Lovrup, Drengsted, Nørre Vollum og Døstrup.
Fortællingerne ledsages med billeder. Der serveres kaffe og kage gratis – under kaffebordet
underholder Arne ”Hybjerg” Hansen.
Entre 10 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 40 kr.
Sted: Lokalhistorisk arkiv i Døstrup, Landevejen 20, Døstrup.
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-#LASS afholder torsdag den 16. februar 2017 kurset: Modul 0. Introduktion til arbejdet på et
lokalhistorisk arkiv.
Modul 0 er et ikke obligatorisk kursus for bestyrelsesmedlemmer, lokalhistorisk interesserede,
politikere og ansatte i den kommunale forvaltning, der ønsker større viden om, hvad der foregår på
det lokalhistoriske arkiv. Kurset indgår ikke i kravet til arkivlederen.
Alle interesserede er velkomne. Kurset er gratis.
Tilmelding senest 2. februar 2017 via LASS’ hjemmeside www.LASS1979.dk eller mail til
tilmeld@lass1979.dk Bemærk: Ved tilmelding skal oplyses navn(e), tlf., arkivets navn og evt.
mailadresse(r).
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 22. februar 2017 til foredraget: Hvilken genforening? Danske Grænsekæmpere 1920-2020 ved Axel Johnsen, Museumsinspektør, ph.d.
Foredraget giver et overblik over de nationale foreninger, grupperinger og enkeltpersoner, der gik
forrest i kampen – og som stadig mener, at grænsen mellem Danmark og Tyskland ikke ligger,
hvor den burde ligge.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder i samarbejde med frivillige slægtsforskere torsdag den 23. februar
2017 arrangementet: Få hjælp af en erfaren slægtsforsker.
I løbet af foråret 2017 vil der 3 torsdage (nemlig 19. januar, 23. februar og 6. april 2017) være
mulighed for, at få hjælp af frivillige slægtsforskere på læsesalen i Aabenraa, som supplement til
arkivets personale. Du kan få vejledning fra kl. 10 til kl. 14.
Sted: Vejledningen finder sted på læsesalen, Rigsarkivet, Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200
Aabenraa.
Medbring: Billedlegitimation og sygesikringsbevis, da du skal registreres på læsesalen.
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.
-#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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