LASS – Nyhedsbrev januar 2018.
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 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.
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Der er pt. Ikke planlagt arrangementer.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt fra medlemmerne.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Museum Sønderjylland har 2. januar 2018 lanceret en ny hjemmeside på siden
www.msj.dk – det betyder, at en del af de kendte sider fra Museum Sønderjyllands
tidligere hjemmeside er fjernet, flyttet eller ændret. Det gælder bl.a. for ISL´s sider, der
indeholdt oplysninger om de lokalhistoriske foreninger, arkiver, historiske institutioner og
foreninger.
LASS´ webmaster har derfor oprettet en række sider med links til disse foreninger mm.,
der kan tilgås via menuen på www.LASS1979.dk.
Webmaster har valgt alene at oplyse et link til arkivernes / foreningernes hjemmeside, men
det vil også være muligt, at få lagt et link til facebook eller en mailadresse på siden.
Det kræver dog, at oplysningerne om disse alternative kontaktmuligheder indsendes.
På siderne ses de links til arkivernes hjemmesider og/eller facebook-sider, som kunne ses
på ISL´s sider. Desværre har en række af disse vist sig at være forældede eller inaktive.
Webmaster opfordrer derfor arkiver og foreninger til at kontrollere oplysningerne på
siden: http://lass1979.dk/arkiver-lokalhistorie-foreninger-ogforskningsinstitutioner-i-soenderjylland/lokalhistoriske-arkiver-i-sonderjylland/ .
Rettelser skal fremover ikke sendes til ISL, men alene til LASS´ webmaster via mail:
webmaster@lass1979.dk .
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Rettelser i mailadresser til modtagere af Nyhedsbrevet, LASS´ program mm. skal
fortsat sendes til webmaster@LASS1979.dk.
-#Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i november 2017 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for januar 2018.
• 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 februar 2018.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. februar 2018.
Ad 5: Diverse arrangementer i januar og februar 2018:
Januar 2018:
Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag den 17. januar 2018 et kursus med titlen:
”Find din slægt. Kursus i slægtsforskning”.
Læs mere på Rigsarkivets hjemmeside:
https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arrangementer/?fwp_event_cities=aabenraa
-#Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg inviterer torsdag den 15. januar 2018 til præsentation
og udlevering af årsskrift 2018 med titlen ”Nordborg fra hus til hus”.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 25. januar 2018 til ”Tastegruppe i
Aabenraa”, hvor frivillige mødes og sammen afskriver forskellige kilder.
Tilmeldingsfrist: 24. januar 2018.
Læs mere på https://www.sa.dk/da/event/tastegruppe-3/
-#-
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SLA afholder onsdag den 31. januar 2018 regionalt møde om Arkibas. Mødet
afholdes i Aabenraa.
Læs mere om møderne, programmet og tilmeldingen på SLA´s website:
http://www.danskearkiver.dk/index.asp?id=217 .
-#Februar 2018:
Rigsarkivet Aabenraa inviterer tirsdag den 6. februar 2018 til ”Tastegruppe i
Aabenraa”, hvor frivillige mødes og sammen afskriver forskellige kilder.
Tilmeldingsfrist: 5. februar 2018.
Læs mere på https://www.sa.dk/da/event/tastegruppe/ .
-#Rigsarkivet Aabenraa holder åbent torsdag den 8. februar 2018, hvor der vil være
frivillige vejledere på læsesalen.
Tilbuddet er etableret i samarbejde med slægtshistoriske foreninger.
Læs mere på Rigsarkivets website: https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/faahjaelp-erfaren-slaegtsforsker/ .
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening inviterer torsdag den 8. februar 2018 til:
Udstilling, generalforsamling og foredrag "Jødernes flugt til Sverige i 1943".
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 21. februar 2018 til foredrag ved Henrik
Skov Kristensen, overinspektør, Frøslevlejrens Museum om ”Grethe Bartram –
“Storstikkersken fra Aarhus”.” Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 22. februar 2018 til ”Tastegruppe i
Aabenraa”, hvor frivillige mødes og sammen afskriver forskellige kilder.
Tilmeldingsfrist: 21. februar 2018.
Læs mere på https://www.sa.dk/da/event/tastegruppe-2/ .
-#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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