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LASS – Nyhedsbrev november 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.
Har dit arkiv eller din forening et bogprojekt?
Klercke-Fonden yder støtte til udgivelse af bøger m.v om lokalhistorie og slægtshistorie.
Lokalhistorikere og slægtshistorikere fra hele landet kan søge om støtte til udgivelse af lokalhistorisk
og slægtshistorisk litteratur, idet dog jyske emner har forrang. Fonden yder støtte til selvstændige,
trykfærdige bøger, ikke tidsskrifter og kun til årbøger, hvis en enkelt årgang behandler et særligt tema
eller lignende.
Der kan undtagelsesvis gives støtte til andet end bøger, eksempelvis lydgengivelser og film.
Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september 2018 på et skema på fondens website:
http://www.klercke-fonden.dk/

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

November 2018:
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.
Se nørmere omtale på arrangørens website: www.graastenarkiv.dk
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”.

December 2018:
Lokalhistorisk Forening for Kliplev sogn inviterer søndag den 2. december 2018 til
Åbent hus i arkiv, pavillon og arbejdende smedje.
Kaffe/te med æbleskiver kan købes. Juledekoration og strikkede strømper sælges.
Nyt Årsskrift for 2018 fremvises og kan købes.
Læs mere på arrangørens website: http://www.kliplevarkiv.dk/
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Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 6. december 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.
-#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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