LASS – Nyhedsbrev februar 2017.
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Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Konstituering:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Styrelsesmedlem:
Suppleanter:

Anker Ravn Knudsen.
Birgitte Thomsen.
Ellen Jensen.
Leif Jacobsen.
Kaj Lassen.
Jytte Ludvigsen.
Vakant.

Desuden deltager følgende i møderne i LASS:
Lokalhistorisk konsulent: Kirsten Clausen, Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie.
Webmaster for LASS & LASS´ repræsentant i Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa: Hanne
Christensen.
Styrelsens næste møde er pt. planlagt til medio marts 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.
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.
-#Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa:
Der er indkaldt til Brugerrådsmøde på Rigsarkivet Aabenraa den 16. marts 2017.
Hanne Christensen deltager som repræsentant for LASS – evt. spørgsmål, forslag og emner,
der ønskes taget på mødet kan sendes til webmaster@LASS1979.dk senest mandag den
13. marts 2017.

Nyhedsbrev februar 2017
Side 1.

Ad 2: Kurser & møder i LASS:
De næste møder i LASS:
Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet.
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:
Det er intet indsendt til dette punkt.

Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i januar 2017 blevet opdateret med bl.a.:
•

Nyhedsbrevet for februar 2017.

•

Oplysninger om konstituering af Styrelsen efter Årsmødet den 4. februar 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.
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 marts 2017.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. marts 2017.
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Ad 5: Diverse arrangementer i februar og marts 2017:

Februar 2017:
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.

Marts 2017:
Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 2. marts 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.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder lørdag den 4. marts 2017 en tastefest om desertører fra 1.
verdenskrig.
Vær med til at gøre din, min og vores historie tilgængelig for alle, når Rigsarkivet, Aabenraa
holder tastefest. Du kan være med til at indtaste oplysninger om desertører fra 1.
verdenskrig, som blev indsamlet af Foreningen To Løver.
Arrangementet er åbent for alle, og Rigsarkivet sørger for forplejning på dagen.
Tilmeldingsfrist: 3. marts 2017 på https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/tastefestaabenraa-2 .
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Rigsarkivet Aabenraa afholder tirsdag den 7. marts 2017 kurset: Find din slægt.
Har du lyst til at komme i gang med at finde dine rødder? Her kan du få hjælp til at komme i
gang, både med kilder på nettet og de kilder der findes på arkivernes hylder.
På dette kursus skal vi se på Arkivalieronline og andre hjemmesider, der kan hjælpe dig i
gang med slægtsforskning. Vi skal også se på, hvad arkivernes mange hyldekilometer
gemmer af oplysninger om din historie.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#LASS afholder tirsdag den 7. marts 2017: 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 4 eller har
behov for et kursus i Arkibas 5 målrettet begyndere.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Sidste tilmeldingsfrist: tirsdag den 23. februar 2017 på LASS’ hjemmeside eller på mail
tilmeld@lass1979.dk
-#LASS afholder onsdag den 8. marts 2017: Grundkursus i Arkibas 5 - anden del
På kurset 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
et kursus i Arkibas 5 målrettet begyndere.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Sidste tilmeldingsfrist: tirsdag den 23. februar 2017 på LASS’ hjemmeside eller på mail
tilmeld@lass1979.dk
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder over 3 torsdage, første gang torsdag den 9. marts 2017
Slægtshistorisk workshop.
Husk tilmelding til workshoppen, da der er plads til max. 14 personer. En tilmelding gælder
for alle 3 torsdage: 9., 23. og 30. marts 2017.
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2017 på https://www.sa.dk/brugarkivet/arrangementer/slaegtshistorisk-workshop-3.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 15. marts 2017 til foredrag om Den sønderjyske
Fond.
Den Sønderjyske Fond ydede gennem en lille menneskealder humanitær og økonomisk
støtte til sønderjyder, specielt krigsdeltagere, krigsinvalider og faldnes efterladte. Kom og hør
om fondens tilblivelse og virke. Gratis foredrag på Rigsarkivet, Aabenraa.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 16. marts 2017
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. 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 holder torsdag den 16. marts 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 Kliplev inviterer torsdag den 23. marts 2017 til foredrag ved Bent
Straagaard: "Straagaardfamilien" i Kliplev Hallen.
Entré inkl. kaffe: 80 kr.
-#Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne afholder torsdag den 30. marts 2017 årets
generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sted: I 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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