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LASS – Nyhedsbrev maj 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.
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Ingen.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt fra medlemmerne.
Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Webmaster opfordrer fortsat arkiver og foreninger til at kontrollere oplysningerne på siden:
http://lass1979.dk/arkiver-lokalhistorie-foreninger-og-forskningsinstitutioner-isoenderjylland/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.
-#Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i april 2018 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for maj 2018.
• 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
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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 2018.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. juni 2018.
Nyhedsbrevet holder ”sommerferie” i juli måned.
Ad 5: Diverse arrangementer i maj, juni og juli 2018:

Maj 2018:

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.

Juni 2018:

Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening inviterer onsdag den 6. juni 2018 til udflugt til
Tirpitz og Blåvand. Udflugten arrangeres i samarbejde med Eftermiddagshøjskolen.
Kontakt foreningen for supplerende oplysninger.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn inviterer i weekenden den 9.-10. juni 2018 til
”Åbent hus og pavillon i forbindelse med Kliplé Mærken”.
Arbejdende værksted i smedjen ved Heinrich Petersen, Kliplev.
Kaffe/te med tilbehør samt drikkevarer kan købes i arkivets lokaler.
Gratis entre.
Arrangørens website: Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn.
-#Lokalhistorisk Forening for Tinglev og Omegn inviterer torsdag den 14. juni 2018 til besøg
på Havsted Museum ved Anton Bargum.
Adresse: Havsted Museum, Stormsgårdevej 45, Bylderup.
Entré og deltagergebyr i alt kr. 40,- pr. person.
Kaffekurven medtages.
Se Lokalhistorisk Forening for Tinglev og Omegns åbne Facebook-side.

Juni 2018:

Der er pt. ikke indsendt oplysninger om arrangementer i juli måned.
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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