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LASS – Nyhedsbrev april 2018.
Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
LASS´ Årsmøde blev afholdt den 10. marts 2018 og styrelsen konstituerede sig
samme dag – se konstitueringen på http://lass1979.dk/om-lass/styrelsen-for-lass/.
Referatet af årsmødet forventes godkendt på næste styrelsesmøde, der pt.
planlægges afholdt i april. Derefter forventes det, at referatet af Årsmødet bliver lagt
ud på websitet.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde sendes senest 8 dage før
et styrelsesmøde til formanden for LASS.
Ang. Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa:
Der er indkaldt til Brugerrådsmøde på Rigsarkivet Aabenraa den 24. april 2018.
LASS´ webmaster Hanne Christensen deltager i møderne som repræsentant for LASS.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på mødet sendes senest 2 dage før mødet til
webmaster@LASS1979.dk .
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Ingen.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt fra medlemmerne.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
SLA afholdt den 31. januar 2018 et regionalt møde om Arkibas i Aabenraa.
Birgitte Thomsen, Tønder, har skrevet et kort referat fra mødet - læs det på siden:
http://lass1979.dk/kurser-og-moeder/kursusmateriale/ .
-#Webmaster opfordrer fortsat 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 .
Rettelser i mailadresser til modtagere af Nyhedsbrevet, LASS´ program mm. skal
fortsat sendes til webmaster@LASS1979.dk.
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-#Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i februar 2018 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for marts 2018.
• Referat af SLA´s regionale møde om Arkibas er tilføjet siden
http://lass1979.dk/kurser-og-moeder/kursusmateriale/ .
• Rettelser til arkivers adresser og kontaktoplysninger.
• Diverse nyheder og andre informationer optages løbende som indlæg på
”forsiden” på www.LASS1979.dk
• Kalenderen er opdateret med 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 maj 2018.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. maj 2018.
Ad 5: Diverse arrangementer i april og maj 2018:

April 2018:
Museum Sønderjylland inviterer søndag den 22. april 2018 til
indsamlingsdag med temaet ”Kan du bidrage til fortællingen
om sønderjydernes liv i 1960’erne og 1970’erne?”
Tid og sted: Mellem klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet,
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Læs mere på Museum Sønderjyllands website eller i bilaget til april måneds
Nyhedsbrev.
-#Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv inviterer onsdag den 25. april 2018 til foredrag med
titlen: ”Claus Matthiesen og de sønderjyske frugtsorter”.
Mads Mikkel Tørsleff fra Museum Oldemorstoft i Padborg fortæller om arbejdet med
at lede efter de frugtsorter, som man, takket være pomolog Claus Matthiesen, kendte
for 100-200 år siden i Sønderjylland. Matthiesens hjemsogn, Ulkebøl, spiller en
væsentlig rolle i fortællingen både om manden Matthiesen og om de frugtsorter, han
har beskrevet for eftertiden.
Sted: Multihuset Ulkebøl, Torvet 15, 6400 Sønderborg. P-pladser ved huset.
Der serveres kaffe og kage til kr. 50 pr. person. Entré er gratis.
Tilmelding på ulkeboel.arkiv@bbsyd.dk senest mandag den 23. april 2018.
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Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 25. april 2018 til foredrag med titlen: ”Så
fik hun én på kassen” – Foredrag om vold i familien 1930-1970.
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00 på Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200
Aabenraa.
Arrangementet er gratis og der er ingen tilmelding.
Se evt. mere på https://www.sa.dk/da/event/saa-fik-hun-en-paa-kassen/ .
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 26. april 2018 til ”Tastegruppe i
Aabenraa”, hvor frivillige mødes og sammen afskriver forskellige kilder.
Tilmeldingsfrist: 25. april 2018 på dette link: http://www.tilmeld.dk/tastegruppe
-#-

Maj 2018:
Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn deltager lørdag den 5. maj 2018 i
Forårsmessen ved Brugsen, Kliplev.
-#Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening inviterer søndag den 6. maj 2018 til
byvandring.
Kontakt foreningen for supplerende oplysninger.
-#Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening inviterer lørdag den 12. maj 2018 til
Udstilling i teltet.
Kontakt foreningen for supplerende oplysninger.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn inviterer lørdag den 19. maj 2018 til ”Åbent
hus og pavillon i forbindelse med uddeling af midler fra Kliplé Mærkens Fond”
mellem kl. 10.00-12.00. Gratis entre.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn arrangerer tirsdag den 29. maj 2018 en
halvdagstur til museet "Mellem Slesvigs Grænser" i Rens, der afsluttes med et
besøg i Rhododendronhaven. Kørsel i private biler.
Pris: Bekendtgøres senere – se arrangørens website.
Tilmelding til Karin Hansen, telefon 21 42 71 94.
-#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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