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Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Referat af Årsmødet er lagt på websitet (link til siden med referater).
Styrelsens næste møde er planlagt til den 14. juni 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.
-#Samarbejde mellem SLA og Velux-fonden:
Velux-fonden har i februar 2017 at indgået en partnerskabsaftale med SLA med henblik på
uddeling af bevillinger til særligt aktive ældre i 2017. En aftale hvori der er afsat op til 1
million kr. til uddeling i 2017.
I aftalen er det understreget, at aftalens formål er at ”fremme og understøtte ældres
aktiviteter i de cirka 520 lokalarkiver tilsluttet SLA” – der fokuseres på tre områder:
•
•
•

Arkivuddannelse;
Modernisering af arkivernes digitale muligheder (herunder f.eks. indkøb af
udstyr, registreringsprogram og uddannelse i at anvende sådant);
Tilpasset formidling gennem relevante kanaler.

Læs mere om aftalen i OmSLAget, nr. 1, 2017 eller læs det på
http://www.danskearkiver.dk/files/UserDir/Documents/Velux%20Fonden/Velux%20artikel%
20OmSLAget2017-1.pdf
Find ansøgningsskema og vejledning på http://www.danskearkiver.dk/index.asp?id=443

Husk ansøgningsfrist er 1. juni og 1. oktober 2017.
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Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i
kalenderen på www.LASS1979.dk
Mandag den 15. maj 2017 & torsdag den 18. maj 2017: Modul 3 - Modtagelse,
håndtering og registrering af billeder (over 2 dage).
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist blev forlænget til: 10. maj 2017.
-#Fredag den 19. maj 2017: Grundkursus i billedscanning
Kurset er en teoretisk og praktisk indføring i billedscanning. Her vil man bl.a. stifte
bekendtskab med begreber som opløsning, pixels, TIFF og Moire-effekt.
Efter den teoretiske del vil kursisterne få lejlighed til at scanne forskellige typer af
fotografisk materiale.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 5. maj 2017.
-#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 evt. mailadresse(r)
oplyses.

Ad 3: Fra medlemmerne:
Webmaster erindrer om følgende efterlysning fra en studerende:
”Jeg er i færd med at skrive speciale i historie ved Københavns Universitet om
integrationen af de dansksindede sønderjyske krigsveteraner fra 1. Verdenskrig i
efterkrigstidens samfund.
Jeg ønsker overordnet set at undersøge deres forhold til omverdenen efter hjemkomsten,
både mht. materielle aspekter; beskæftigelse, understøttelse mv. men jeg vil også forsøge
at "tage temperaturen" på deres mentale tilstand.
Jeg er allerede i dialog med Sønderborg Slots Arkiv, Byhistorisk Arkiv Haderslev,
Lokalhistorisk Arkiv Tønder, Broagerlands Lokalarkiv, Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg,
Arkivet i Augustenborg og Toftlund Lokalhistoriske Arkiv.
Jeg er på udkig efter stort set alt, der kan fortælle os noget om veteranernes oplevelse af
at vende tilbage til den civile tilværelse efter at have deltaget i krigen. Herunder tænker jeg
på erindringer, dagbøger - også fra pårørende - nekrologer mm. Avisudklip om veteraner
er også interessante.
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Jeg ved, at veteranerne ikke talte meget om deres oplevelser i krigen, og slet ikke deres
vedbefindende efter krigen. Så alt vil blive taget imod med kyshånd.
Mvh. Kasper Nissen”
Kasper Nissen kan kontaktes på telefon 51916318 eller via mail: kasper04a@gmail.com

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

Nyhedsbrevet for maj 2017.

•

Omtale af det afholdte kursus ”Omgang med pressen og brugen af de
sociale medier”, der afholdtes i Christiansfeld.
Kurset gentages i november 2017, hvor det afholdes i Kliplev.

•

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.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio juni 2017.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. juni 2017.
Ad 5: Diverse arrangementer i maj og juni 2017:
Maj 2017:
Mandag den 15. maj 2017 & torsdag den 18. maj 2017: LASS afholder kurset: Modul
3 - Modtagelse, håndtering og registrering af billeder (over 2 dage).
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2017.
-#Fredag den 19. maj 2017: LASS afholder kurset: Grundkursus i billedscanning
Kurset er en teoretisk og praktisk indføring i billedscanning. Her vil man bl.a. stifte
bekendtskab med begreber som opløsning, pixels, TIFF og Moire-effekt.
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Efter den teoretiske del vil kursisterne få lejlighed til at scanne forskellige typer af
fotografisk materiale.
Sted: Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 5. maj 2017.
-#Lørdag den 20. maj 2017: Lokalhistorisk Arkiv Kliplev holder åbent i arkiv og
pavillon i forbindelse med uddeling af midler fra Kliple´ Mærkens Fond.
Der er åbent (gratis entré) mellem kl. 10-12.
-#Søndag den 21. maj 2017: Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn arrangerer i
forbindelse med Festugen den 21. maj efter gudstjenesten en byvandring i Øster
Lindet by.
Se mere på http://www.osterlindet-by.dk/index.php?page=lokalhistorisk-forening
-#Tirsdag den 30. maj 2017 arrangerer Lokalhistorisk Arkiv Kliplev en halvdagsudflugt
til Kobbermølle Museum.
Kørsel i private biler. Passagerer: 20 kr. for korte ture. 40 kr. for længere ture.
Tilmelding til Karin Hansen, tlf. 21 42 71 94.
Juni 2017:
Onsdag den 7. juni 2017 arrangerer Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn og
Eftermiddagshøjskolen i samarbejde en tur til Mandø og Vadehavscenteret.
Se mere på: http://www.osterlindet-by.dk/index.php?page=lokalhistorisk-forening
-#Lørdag og søndag 10. og 11. juni 2017 er der mellem kl. 13 til 17 åbent i
Lokalhistorisk Arkiv Kliplev i forbindelse med Kliple´ Mærken.
Der er åbent i arkiv, pavillon og Egnsmuseet Straagaards Smedie i forbindelse med
Kliple´Mærken. Der vil være arbejdende værksted i smedien ved Heinrich Petersen,
Kliplev. Gratis entré.
Kaffe & te med tilbehør samt drikkevarer kan købes i arkivets lokaler.
-#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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