LASS – Nyhedsbrev juni 2017.
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 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.
-#Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i
kalenderen på www.LASS1979.dk
Fredag den 29. september 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: 15. september 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.
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Ad 3: Fra medlemmerne:
Der intet indsendt til dette punkt.

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

Nyhedsbrevet for juni 2017.

•

Dele af undervisningsmaterialet fra Modul 3-kursus, afholdt maj 2017.
(Se siden http://lass1979.dk/kurser-og-moeder/kursusmateriale/ ).

•

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

Ad 5: Diverse arrangementer i juni og juli 2017:
Der er pt. ikke indsendt arrangementer til månederne juni og juli 2017.
-#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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