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LASS – Nyhedsbrev august 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, hvorefter
referatet forventes at blive lagt ud på websitet. Datoen for Styrelsens næste møde er
pt. ikke fastlagt, men vil blive meddelt på www.LASS1979.dk samt i Nyhedsbrevet.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde sendes løbende, men
helst senest 8 dage før et styrelsesmøde til formanden for LASS.
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Der er pt. ikke planlagt kurser eller møder i LASS.
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 juni 2018 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for august 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 en del spændende 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.
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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 september 2018.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. september 2018.
Ad 5: Diverse arrangementer i august og september 2018:

August 2018:
Lokalhistorisk Forening for Tinglev og Omegn inviterer torsdag den 16. august 2018 til
byvandring i Flensborg, hvor Henrik Vestergaard viser rundt og fortæller om området.
Varighed: Ca 1½ time også for ældre mennesker.
Mødested: Nørreport, Flensborg. Fri parkering om aftenen på havnen.
Deltagergebyr: Kr. 25,Kaffekurven medtages.
Se Lokalhistorisk Forening for Tinglev og Omegns åbne Facebook-side.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn arrangerer tirsdag den 21. august 2018 en
heldagstur med bus til Ærø.
Ang. tilmelding, pris og afgang – se foreningens website.
-#Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot inviterer lørdag den 25. august 2018 til
Orgelkoncert anno 1570. En helt særlig renæssanceoplevelse – med organist
Ulrik Spang-Hanssen, orgelprofessor ved Det Jyske Musikkonservatorium.
Sted: Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg.
Entré: 50 kr.
-#Rigarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 29. august 2018 til eftermiddagsforedrag
med titlen: Den 29. august 1943 i Sønderjylland ved Hans Schultz Hansen,
Rigsarkivet.
I august 1943 gav den danske regering efter for det folkelige pres og trådte tilbage.
Hør om disse begivenheder set fra Sønderjylland.
Sted: Rigsarkivet Aabenraa, Foredragssalen, Haderslevvej 45. 6200 Aabenraa.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#-
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Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 30. august 2018 arrangementet:
Tastegruppe i Aabenraa.
Vil du arbejde med historiske kilder? Og har du en computer, tid og lyst til at læse
gammel håndskrift? Så er det måske noget for dig at blive frivillig indtaster.
Sted: Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45. 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 29. august 2018 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#-

September 2018:
Historisk Samfunds Aabenraa Kreds og Aabenraa Provsti inviterer mandag den 3.
september 2018 til foredrag under titlen: Vore faldnes minde ved Lars N.
Henningsen.
Den 11. 11. kl. 11 er der gået 100 år, siden Første Verdenskrig sluttede. Næsten
5.300 sønderjyder var faldet. Straks efter freden tog hver eneste menighed fat på at
forberede mindesmærker. Der var sogneindsamlinger, der blev fundet sten og
stenhuggere og samlet oplysninger om de faldne. Inden 1923 havde hvert sogn
indviet sit eget mindesmærke. De står stadig på kirkegårdene, i nogle kirker hænger
der mindetavler.
Sted: Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Der er gratis entré.
-#Historisk Samfund for Sønderjylland inviterer tirsdag den 4., onsdag den 5. og
torsdag den 6. september 2018 til foredrag om spionage i Sønderjylland 18641920 ved Kristian Bruhn.
Var H.P. Hanssen i al hemmelighed spion for den danske hær og måske endda
identisk med Generalstabens topspion i Berlin – den mystiske ”Agent Z”?
Kristian Bruhn er ph.d. i historie og museumsinspektør på Mosede Fort Danmark
1914-18. Foredraget er baseret på hans ph.d.-afhandling fra 2017, og foredragene
arrangeres i samarbejde med Museum Sønderjylland, Rigsarkivet i Aabenraa og
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Der er gratis adgang til foredragene og tilmelding er ikke nødvendig.
Haderslev:
Tid og sted: 4. september 14.30-16.00.
Museum Sønderjylland, Dalgade 7, Haderslev.
Sønderborg:
Tid og sted: 5. september kl. 10.30-12.00.
Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, Sønderbro 1, Foredragssalen.
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Tønder:
Tid og sted: 5. september kl. 15.30-17.00
Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, Wegners Plads 1, Pumpehuset.
Aabenraa:
Tid og sted: Kl. 14.30-16.00.
Rigsarkivet, Haderslevvej 45, Foredragssalen.
Flensborg:
Tid og sted: Kl. 19.00-20.30.
Dansk Centralbibliotek, Norderstrasse/Nørregade 59, Den blå Sal.
-#Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 6. september 2018 åbent på læsesalen
mellem kl. 10-14 til arrangementet: Frivillige vejledere på læsesalen – Hjælp til
slægtsforskning.
Medlemmer fra slægtshistoriske foreninger stiller gratis deres viden og erfaring til
rådighed for andre slægtsforskere.
Tilmelding er ikke nødvendig.

-#-

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot inviterer lørdag den 8. september 2018 til
Orgelkoncert anno 1570. En helt særlig renæssanceoplevelse – med organist
Anne Agerskov fra Sct. Marie Kirke.
Sted: Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg.
Entré: 50 kr.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag den 12. september 2018 et aftenarrangement:
Tastegruppe i Aabenraa. Mødet afholdes fra kl. 19.00 til 21.30.
Vil du arbejde med historiske kilder? Og har du en computer, tid og lyst til at læse
gammel håndskrift? Så er det måske noget for dig at blive frivillig indtaster.
Sted: Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45. 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 11. september 2018 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdagene den 13. og 20. september 2018
arrangementet: Slægtshistorisk workshop.
Har du altid haft lyst til at lave slægtsforskning, men aldrig helt vidst, hvordan du
skulle komme i gang? Så får du her muligheden for at komme på slægtshistorisk
workshop på Rigsarkivet, Aabenraa.
Sted: Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 12. september 2018 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
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Historisk Samfund for Sønderjylland inviterer søndag den 16. september 2018 til
arrangementet: Rundtur i Bruno Topffs Sønderborg fra kl. 12.00 til ca. 16.00.
Ved Mariekirken startes med fortællingen om Sønderborg som kejserlig marineby
med artilleriskole m.m. Derefter går turen ned til havnen, hvor pontonbroen og
forsyningssituationen vil blive belyst. Op omkring rådhuset, hvor soldaterrådet vil
blive belyst. Til sidst på artilleriskolen/kasernen til det kontor, hvor Bruno Topff holdt
til. Rundturen foregår under kyndig ledelse af museumsinspektør ved Museum
Sønderjylland Axel Johnsen.
Mødested: Mariekirken i Sønderborg.

-#-

Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 27. september 2018 et arrangement:
Tastegruppe i Aabenraa.
Vil du arbejde med historiske kilder? Og har du en computer, tid og lyst til at læse
gammel håndskrift? Så er det måske noget for dig at blive frivillig indtaster.
Sted: Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45. 6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 26. september 2018 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#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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