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LASS – Nyhedsbrev september 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 august 2018 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for september 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 oktober 2018.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. oktober 2018.
Ad 5: Diverse arrangementer i september og oktober 2018:

September 2018:
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”.
-#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”.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 29. september 2018 alle
interesserede til Slægtsforskertræf med 2 spændende foredrag. Gratis entré.
Dagens program:
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Kl. 10.00:

”Danmarkshistorie på sogneniveau” ved Ove Madsen.
I pausen er der mulighed for at benytte Multikulturhusets Café og
benytte sig af ”Spørgehjørnet”, hvor medlemmer af foreningen vil prøve
at besvare spørgsmål i forbindelse med slægtsforskning.

Kl. 13.00:

”Slægtsforskning i Tyskland” ved cand.theol. & sognepræst Henriette
L. Idestrup, Odense.
Læs mere om foredragene på arrangørens website: www.shfs.dk

Sted: Mødet afholdes i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.
-#-

Oktober 2018:
Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag den 3. oktober 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: 2. oktober 2018 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 4. oktober 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.

-#Historisk Samfund for Sønderjylland inviterer torsdag den 4. oktober 2018 til foredrag
om "Sønderborg i hertugtiden 1571-1667" ved Henning Mathiesen.
Tid og sted: Kl. 19:30 - 21:00. Frivillighedens hus. Perlegade 50, Sønderborg.
Læs mere om arrangementet på Historisk Samfund for Sønderjyllands website
www.hssdj.dk
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer mandag den 8. oktober 2018 alle
interesserede til foredrag om ”Jordemoderuddannelsen i Danmark og kilder til
denne samt til andet om jordemødre” ved forhenværende overlæge Magne Juhl.
Læs mere om foredraget på arrangørens website: www.shfs.dk
Tid og sted: Kl. 19.00 til ca. 21.00. Multikulturhuset, Salen, Nørre Havnegade 15,
6400 Sønderborg.
Entré: Mødet er åbent for alle interesserede. Medlemmer gratis entré - gæster: 30 kr.
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-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev sogn inviterer tirsdag den 9. oktober 2018 til
foredraget "Afslutning på 1. verdenskrig" ved Museumsinspektør René
Rasmussen, Museum Sønderjylland.
Tid og sted: Kl. 19.30. Kliplev Hallen.
Entré inkl. kaffe: 80 kr.
Læs mere på arrangørens website: http://www.kliplevarkiv.dk/
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 10. oktober 2018 til foredrag med titlen:
”Horserødlejren under besættelsen – en politisk balanceakt med fatale følger”
ved Peter Fransen, arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet, København/Odense, som er
aktuel med bogen: ”Livet i de røde barakker: Horserød 1917-2017”.
Som en prisme har Horserød reflekteret både afgørende nationale og internationale
begivenheder igennem de sidste 100 år. I dagens foredrag vil vægten blive lagt på
barakkernes mest dystre periode – perioden under besættelsen.
Først fulgte interneringen af tyske politiske emigranter. I 1941 de blev afløst af de
ledende danske kommunister. Da samarbejdspolitik brød sammen i slutningen af
august 1943, betød det også, at tyskerne overtog ledelsen af Horserødlejren, og
lejren blev nu også en gennemgangslejr for jøder, kommunister og sabotører, som
blev sendt til tyske fængsler og KZ-lejre.
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00, Rigsarkivet, Aabenraa – Foredragssalen, Haderslevvej
45, 6200 Aabenraa.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 24. oktober 2018 til foredrag om
”Fødselsstiftelsen i København” ved Mette Andersson, arkivar, Rigsarkivet,
København.
Fra 1750 kunne gravide få gratis lægehjælp og føde anonymt på Fødselsstiftelsen i
København. Kvinderne blev lovet evig anonymitet, men i dag er Fødselsstiftelsens
arkiv frit tilgængeligt – og størstedelen af arkivet findes online.
Mette Andersson folder Fødselsstiftelsens arkiv ud og fortæller om Struenses
kassebørn, om jordemoderfagets professionalisering, om børnedødelighed,
håndvask og dårlig luft, om hemmeligt fødende kvinder, og om børn udsat i pleje.
Lær hvordan du selv finder rundt i arkivet og hvilke andre kildegruppe, du kan bruge
for at finde oplysninger om mødre, plejeforældre og børn født på Fødselsstiftelsen.
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00. Rigsarkivet, Aabenraa – Foredragssalen, Haderslevvej
45, 6200 Aabenraa.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 25. oktober 2018 til 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.
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Tid og sted: Kl. 9.00-12.00. Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45.
6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2018 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 25. oktober 2018 til foredrag om emnet
”Ejendomshistorie i Sønderjylland” ved Leo Vinther Pedersen, vagtmester,
Rigsarkivet, Aabenraa.
Den sønderjyske ejendomshistorie er præget af de skiftende nationale og
administrative forhold i landsdelen.
Under hertugdømmet Slesvig blev ejendomshandler registreret i pantebogssystemet.
Det blev afløst af det preussiske grundbogssystem omkring 1881, da Sønderjylland
var blevet en del af Preussen efter krigen i 1864. Efter genforeningen i 1920 skulle
ejendomsregistreringen igen ændres, men først omkring 1955 blev
grundbogssystemet afløst af det danske tingbogssystem.
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00. Rigsarkivet, Aabenraa – Læsesalen, Haderslevvej 45,
6200 Aabenraa. Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer mandag den 29. oktober 2018 alle
interesserede til et foredrag om ”Sønderjyske fond – kilder til tiden efter 1.
verdenskrig” ved Mai-Brit Lauridsen, Rigsarkivet Aabenraa.
I år er det 100 året for afslutningen af 1. Verdenskrig. Krigen satte sig varige spor i
befolkningen, også i tiden efter. I dette foredrag skal vi bl.a. høre om Sønderjyske
Fond, som i årene efter 1. verdenskrig uddelte omkring 13 millioner kroner til specielt
krigsdeltagere, krigsinvalider og de faldnes efterladte. Kilderne indeholder en
guldgrube af oplysninger til beskrivelse af de sociale forhold for krigsdeltagerne i
årene efter krigen.
Arkivar Mai-Brit Lauritsen vil i dette foredrag fortælle om fondens tilblivelse og virke,
ligesom hun med eksempler vil vise arkivets muligheder og spændvidde. Hun vil
også kort komme ind på, hvordan man fremsøger og bestiller materialet.
Tid og sted: Kl. 19.00-ca. 21.00. Multikulturhuset, Salen, Nørre Havnegade 15, 6400
Sønderborg. Læs mere om foredraget på arrangørens website: www.shfs.dk
-#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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