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

Oktober 2018:
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 kildegrupper, 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.
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
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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.
-#Lokalhistorisk Forening for Vojens-området inviterer torsdag den 25. oktober 2018 til
reception i anledning af udgivelse af bogen ”VOJENS VISER VEJEN”.
Se mere på arrangørens website: http://vojens-arkiv.dk/site/ .
-#Den slesvigske Samling, Flensborg, inviterer lørdag den 27. oktober 2018 til DanskTyske Slægtsforskerdag med temaet: ”Hvor er du fra?”
Slægtsforskningsforeninger, arbejdsgrupper og private slægtsforskere præsenterer
deres arbejde og projekter på et mere end 250 m2 stort messeområde.
Der vil være spændende foredrag på dansk og tysk, samt mini-workshops om
crowdsourcing i Danmark og om slægtsforskningsprogrammet Ages.
Læs mere om programmet på arrangørens website:
https://www.dcbib.dk/arrangementer/diverse/den-dansk-tyske-slaegtsforskerdag.
Tid og sted: Kl. 12-18. Den blå Sal, Flensborg Bibliotek, Norderstraße 59, 24939
Flensburg.
Entré: Gratis.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer mandag den 29. oktober 2018 alle
interesserede til et foredrag om ”Sønderjyske fond – kilder til tiden efter 1.
verdenskrig” ved arkivar 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.
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

November 2018:
Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 1. november 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.
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Historisk Samfund for Sønderjylland inviterer tirsdag den 6. november 2018 til Den
tyske revolution i Sønderborg – et flytbart teater på fire lokationer & foredrag.
Læs mere om arrangementet på Historisk Samfund for Sønderjyllands website:
https://www.hssdj.dk/arrangementer?CalendarEventID=106 .
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev sogn inviterer tirsdag den 6. november 2018 til
foredraget ”Om typerne, originalerne og skæbnerne" ved journalist Kurt Leth.
Tid og sted: Kl. 19.30. Kliplev Hallen.
Entré inkl. kaffe: 80 kr.
Læs mere på arrangørens website: http://www.kliplevarkiv.dk/
-#Rigsarkivet Aabenraa inviteret onsdag den 7. november 2018 til Brugermøde og
foredrag om programmet ”Forsvundne arvinger”.
Læs mere om arrangementet på Rigsarkivets website:
https://www.sa.dk/da/event/brugermoede-paa-rigsarkivet-i-aabenraa-og-foredrag-omforsvundne-arvinger/ .
-#Museum Sønderjylland markerer lørdag den 10. november 2018 100-året for Første
Verdenskrigs afslutning med en historiefestival på Sønderborg Slot.
Slotsgården omdannes til feltlejr med soldater, matroser og sygeplejersker.
Mød frivillige fra hjemmesiden ”Den store Krig 1914-1918”, der forsøger at sætte
navn og ansigt på mere end 30.000 sønderjyske krigsdeltagere.
Endvidere er der stande fra Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord, Deutsches
Museum Nordschleswig, Historie Haderslev, Historisk Samfund for Sønderjylland og
Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Der vil også være særudstilling, forskellige aktiviteter og foredrag i riddersalen.
Entré: Normal entré (80 kr. for voksne, gratis for børn under 18 år, 70 kr. for
studerende og gratis for klubmedlemmer af Museum Sønderjylland).
Læs mere om arrangementet på Museum Sønderjyllands website:
https://msj.dk/aktiviteter/foerste-verdenskrigs-afslutning/.
-#I Haderslev markeres søndag den 11. november 2018 100-året for
Våbenstilstanden.
Traditionen tro markeres våbenstilstanden med kransenedlæggelse ved
monumenterne for de faldne på de sønderjyske kirkegårde.
Der vil desuden være foredrag og andre aktiviteter.
Se mere om arrangementerne og om tilmelding på Historisk Samfund for
Sønderjyllands website: https://www.hssdj.dk/arrangementer?CalendarEventID=107 .
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Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 15.november 2018 en workshop med
titlen: Find rundt i de alfabetiske lister (lægdsruller).
Hør om hvordan du bruger de alfabetiske lister og om hvad du kan finde i
Restantenlister, Rescherser eller Nachweisungen. Lær kilderne at kende gennem
små øvelser.
Praktiske oplysninger:
Du skal medbringe en bærbar computer, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Husk tilmelding til workshoppen senest 14. november 2018 på
https://www.tilmeld.dk/workshop-alfabetiske-lister .
-#Rigsarkivet Aabenraa inviteret lørdag den 17. november 2018 til Tastefest i
Aabenraa – Vær med til at indtaste arkivalier i den sønderjyske samling.
Ved tastefesten kan du være med til at indtaste oplysningerne fra én bestemt kilde i
den sønderjyske samling. Når oplysningerne er tastet ind, bliver de en del af den
samling af sønderjyske arkivalier, som vi er ved at opbygge på Rigsarkivets
indtastningsportal.
Praktiske oplysninger:
Du skal medbringe en bærbar pc, som skal kunne tilgå det trådløse netværk.
Arrangementet er åbent for alle og Rigsarkivet sørger for forplejning på dagen.
Tilmeldingsfrist er 12. november 2018 på: https://www.tilmeld.dk/tastefest .
-#Historisk Samfund for Sønderjylland inviterer lørdag den 17. november til:
Mødet på Folkehjem 17. november 1918.
Den 16. og 17. november 1918 mødtes Vælgerforeningen for Nordslesvigs
bestyrelse og tilsynsråd med stedfortrædere på Folkehjem i Aabenraa. Her vedtoges
”Aabenraa-resolutionen”, der krævede det slesvigske grænsespørgsmål løst gennem
en folkeafstemning: I det nordlige Slesvig under ét, i den mellemste del kommunevis,
hvor der blev fremsat ønske herom. På det efterfølgende folkemøde holdt
rigsdagsmand H.P. Hanssen sin store tale, hvor han kunne fortælle, at vejen til
genforening med Danmark lå åben.
Læs mere om arrangementet på Historisk Samfund for Sønderjyllands website:
https://www.hssdj.dk/arrangementer?CalendarEventID=108 .
-#Lokalhistorisk Forening for Tinglev og Omegn inviterer søndag den 18. november
2018 til Billedforedrag, hvor Kirsten Mathiesen fortæller om Østergade i
Bolderslev.
Sted: Bolderslev Fritidscenter, Stadionvej 36, Bolderslev.
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Historisk Forening for Graasten By og Egn inviterer mandag den 19. november 2018
til foredrag med emnet: Grænsesten og Genforening.
Peter Tagesen, lærer på Friskolen Østerlund i Nordborg, holder dette foredrag på
Historisk Forening for Graasten By og Egns efterårsmøde.
Tid og sted: Kl. 19.00, Ahlmannsparken i Gråsten.
Entré: Adgang er gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer betaler 30 kr. Kaffe
og kage kan købes.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 29. november 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.
Tid og sted: Kl. 9.00-12.00. Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45.
6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 28. november 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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