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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 pt. ikke planlagt.
Datoen for næste møde vil fremgå af LASS´ website, når det er aftalt.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde sendes senest 8 dage før
et styrelsesmøde til formanden for LASS.
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:
Onsdag den 15. november 2017: 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.
Tid og sted: Kliplevhallen, Skolegade 13, Kliplev fra kl. 18.00-21.00.
Mad: Styrelsen vil sørge for en mindre anretning til de tilmeldte.
Tilmeldingsfrist: 31. oktober 2017.
Deltagelse er gratis.
Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i
kalenderen på www.LASS1979.dk
Tilmelding til ovennævnte kurser / møder skal ske via 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 deltagers navn(e), tlf., arkivets navn og deltagernes
mailadresse(r) oplyses.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt fra medlemmerne.
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Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i september 2017 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for november 2017.
• Diverse nyheder og andre informationer optages løbende som indlæg på
”forsiden” på www.LASS1979.dk
• Kalenderen er opdateret med arrangementer fra enkelte arrangementer (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.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio december 2017.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. december 2017.
Ad 5: Diverse arrangementer i november og december 2017:
November 2017:
LASS afholder onsdag den 15. november 2017 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.
Tid og sted: Kliplevhallen, Skolegade 13, Kliplev fra kl. 18.00-21.00.
Mad: Styrelsen vil sørge for en mindre anretning til de tilmeldte.
Tilmeldingsfrist: 31. oktober 2017.
-#Rigsarkivet Aabenraa arrangerer torsdag den 16. november 2017 det fjerde af 5
møder med ”Tastegruppe”.
Tilmeldingsfrist: 15. november 2017 – se mere på https://www.sa.dk/brugarkivet/arrangementer/aabenraa-arrangementer
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer lørdag den 18. november 2017 alle interesserede til
Slægtsforskermesse, hvor Rigsarkivet omdannes til en slægtsforsker-messe, hvor
forskellige slægtsforskerforeninger, arkivinstitutioner og forlag er repræsenteret med
en stand.
Udover messedelen vil der på læsesalen løbende blive afholdt små miniforedrag om
udvalgte slægtshistoriske emner. Det er gratis at deltage.
Se det fulde program på websiden om Rigsarkivets arrangementer i Aabenraa.
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Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 23. november 2017 en Workshop - Find
rundt i de alfabetiske lister (lægdsruller).
Workshop om lægdsruller i preussisk tid (1864-1920).
På workshoppen vil du, ved at løse små opgaver, lære hvordan man finder rundt i de
alfabetiske lister og finder Restantenlister, Recherser eller Nachweisungen.
Tilmeldingsfrist: 22. november 2017 på http://www.tilmeld.dk/de-alfabetiske-lister
Læs mere om Rigsarkivets arrangementer i Aabenraa.
-#Rigsarkivet Aabenraa åbner torsdag 30. november 2017 læsesalen for
arrangementet: Frivillig vejledning - få hjælp af en erfaren slægtsforsker.
Tilbuddet er etableret i samarbejde med slægtshistoriske foreninger.
Læs mere om Rigsarkivets arrangementer i Aabenraa.
-#December 2017:
Lokalhistorisk Arkiv Kliplev inviterer søndag den 3. december 2017 til Åbent hus i
arkiv, pavillon og smedie.
Kaffe, te med æbleskiver kan købes. Juledekorationer og strikkede strømper sælges.
Arbejdende smedie. Nyt årsskrift for 2017 fremvises og kan købes.
Læs mere på foreningens website: Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn
-#Rigsarkivet Aabenraa arrangerer torsdag den 7. december 2017 det sidste af 5
møder med ”Tastegruppe”.
Tilmeldingsfrist: 6. december 2017 – se mere på https://www.sa.dk/brugarkivet/arrangementer/aabenraa-arrangementer
-#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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