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LASS – Nyhedsbrev januar 2019.
Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
LASS´ styrelse har den 4. december 2018 afholdt styrelsesmøde, hvor bl.a. referatet
af årsmødet i 2018 blev godkendt. Referatet er medio december 2018 udsendt til
medlemmerne via mail samt lagt på www.LASS1979.dk
Næste styrelsesmøde er pt. planlagt til 18. februar 2019.
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:
LASS planlægger pt. at afholde Årsmøde lørdag den 23. marts 2019.
Dagsorden mm. udsendes i løbet af foråret 2019 via mail til medlemmerne.
Ad 3: Til og fra medlemmerne:
I oktober 2018 udgav Lokalhistorisk Forening for Vojens-området bogen ”Vojens viser
vejen”.
Bogen beskriver udviklingen i Vojens by fra 1864 frem til 2006 og er sponsoreret af P. J.
Schmidt-Fonden. Dr. phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa, er forfatter på bogen med
assistance af flere af foreningens medlemmer.
Bogen har nu fået en meget flot anmeldelse på HistorieOnline - se: http://www.historieonline.dk/boger/anmeldelser-5-5/lokal-og-slaegtshistorie/vojens-viser-vejen.
-#Styrelsen har modtaget følgende:
”Sønderjyllands Bogmesse 2019
Lørdag den 30. marts 2019 slår Biblioteket Sønderborg dørene op for premieren på "Sønderjyllands
Bogmesse", der forhåbentlig bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.
Idéen med messen er at vise bredden i den store mængde litteratur, der udgives i og om
Sønderjylland. På messen kan publikum og læsere møde lokale forfattere og lokale fortællinger.
Standene på messen kommer forhåbentlig til at præsentere både skønlitteratur, fagbøger og
lokalhistoriske udgivelser – og alt muligt andet med fokus på (eller fra) Sønderjylland. Og her er
plads til både nye og ældre udgivelser, og til både etablerede og nystartede forfattere og
virksomheder.
Har din forening lyst til at deltage?
Udstillerne på bogmessen er enten forfattere bosat i Sønderjylland, udgivere af bøger om
Sønderjylland og sønderjyske forhold eller andre med relation til bøgernes verden i og omkring
lokalområdet.
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Sønderjyllands Bogmesse offentliggøres den 20. december, hvor alle interesserede har mulighed for
at sende en forespørgsel om en stand. Kontakt os hurtigst muligt, hvis I gerne vil have en stand på
messen ved at skrive til Line Kveiborg på likv@sonderborg.dk. Standen er gratis.
Det praktiske
Der er plads til et begrænset antal stande på messen. Giv os gerne en pejling om, hvor meget plads I
gerne vil have – så ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Biblioteket stiller borde til rådighed, men
sig gerne til, hvis I selv medbringer møbler eller andet inventar.
Der er mulighed for at stille op fredag eftermiddag den 29. marts frem til kl. 17 eller lørdag morgen
fra kl. 8. Nedtagningen kan foregå indtil kl. 15 om lørdagen, søndag kl. 10-14 eller mandag kl. 8-10.
Alle stande sørger selv for bemanding og alt vedrørende salg.
Dagens program, lørdag den 30. marts 2019
Messen kommer til at foregå i Salen i Multikulturhuset i Sønderborg. I forbindelse med messen
laver vi en lille scene, hvor publikum kan gå i dybden med udvalgte emner.
Sceneprogrammet ser således ud:
Kl. 10.00: Sønderjyllands Bogmesse åbner
Kl. 10.30: Fakta og fiktion i 1. verdenskrig – live podcast
– Interview med forfatterne Jakob Brodersen ("Thode") og René Rasmussen ("Den sorte Dag ved
Moulin") ved Claus Jacobsen. Interviewet bringes efterfølgende i bibliotekets podcast "Den
Sønderjyske Historiepodcast", der har premiere til januar.
Kl. 11.30: Oplæsning ved bibliotekets Forfatterakademi
– Eleverne fra Forfatterakademiets første hold læser op fra deres afgangsantologi.
Kl. 13.00: Linda Lassen fortæller om sit research-arbejde
– Bag forfatter Linda Lassens historiske romaner ligger mange timers research. På scenen fortæller
hun om, hvordan hun indsamler og håndterer den store mængde information, der ligger til grund for
værkerne.
Kl. 14.00: Sønderjyllands Bogmesse lukker for i år
Venlig hilsen
Sønderborg Kommune
Biblioteket
Line Kveiborg
Litteraturformidler
T 8872 6017 / T 8872 6053
likv@sonderborg.dk „
-#-
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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.

NB: Webmaster har i forbindelse med årsskiftet slettet enkelte mailadresser på listen

over modtagere af Nyhedsbrevet. Det drejer sig om adresser, hvorfra der gentagne gange
er kommet mail retur om at modtagerens mailadresse er inaktiv eller ikke modtager mails.
Skulle det være en fejl og du alligevel gerne vil modtage Nyhedsbreve fra LASS, så
kontakt webmaster via mail.
-#Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i december 2018 blevet opdateret med bl.a.:
• 1 (= ét) arrangement i foråret 2019, der er indsendt fra medlemmerne, samt
en række arrangementer fra bl.a. Rigsarkivet Aabenraa.
• Nyhedsbrevet for januar 2019.
• Nyheder og andre informationer optages løbende som indlæg på ”forsiden”
på www.LASS1979.dk
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 februar 2019.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. februar 2019.
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Ad 5: Diverse arrangementer i januar & februar 2019:
Januar 2019:
Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 17. januar 2019 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: 16. januar 2019 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#Sønderborg Folkeuniversitet afholder over 3 onsdage en foredragsrække under den fælles
overskrift ”Første Verdenskrigs afslutning – og tiden derefter”:
Onsdag den 16. januar 2019: Våbenstilstanden den 11. november og soldaternes
hjemvenden fra fronten v. museumsinspektør René Rasmussen, Museum
Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Onsdag den 23. januar 2019: Første Verdenskrigs lange skygger, krigsinvalider
og faldnes efterladte v. formidlingsmedarbejder Louise Klinge, Christiansfeld
Centret.
Onsdag den 30. januar 2019: Foreningen af Dansksindede Sønderjyske
Krigsdeltagere 1914-18 og mindekulturen omkring våbenstilstandsdagen v.
forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa.
Læs omtaler samt oplysninger om sted og pris på arrangørens website.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 14. februar 2019 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: 13. februar 2019 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer torsdag den 31. januar 2019 til foredrag
om "Sønderjyder i 1. verdenskrig" ved Arne Jørgensen, Tønder.
Historien om foredragsholders families deltagelse i 1. verdenskrig – og hvordan vi (ad åre
– ved held og tilfældigheder) har fået forløbet afdækket med fakta og dokumentation.
De 4 deltagere repræsenterer de typiske skæbner for sønderjydernes deltagelse i 1.
verdenskrig – 1 der blev hårdt såret af et skud igennem hovedet (og mirakuløst
overlevede), 1 der i forbindelse med sygeorlov "gik over grænsen", 1 der døde, herunder
de efterlevendes skæbne, samt 1 der slap uden skader og var i fangenskab i Aurillac.
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Foredraget er rigt illustreret med billeder og kopier af dokumenter – og dertil effekter i form
af bajonet, bælte, jernkors (II. Klasse, verwundeten) med videre.
Tid og sted: Kl. 19.0- ca. 21.00, Multikulturhuset, Salen, Nørre Havnegade 15, 6400
Sønderborg.
Entré: 30 kr. for gæster. Gratis for medlemmer.
Februar 2019:
Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 7. februar 2019 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. Man kan ikke bestille arkivalier til læsesalen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening afholder onsdag den 20. februar 2019
generalforsamling med udstilling og foredrag.
Fra kl. 18,30 i Øster Lindet Forsamlingshus: Lokalhistorisk udstilling.
Fra kl. 19,30 Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening.
Efter generalforsamlingen fortæller pens. chefanklager i Kolding Henrik V. Hansen om
gestapoagent "Kamæleonen Jenny Holm".
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 21. februar 2019 en workshop om
Ejendomshistorie i Sønderjylland mellem kl. 10.00-12.00.
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.
På workshoppen vil du, gennem små opgaver, lære, hvordan man laver ejendomshistorie i
Sønderjylland, og hvordan man går fra det ene system til det andet.
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2019 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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