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

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Næste styrelsesmøde afholdes 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:
Webmaster har modtaget følgende:
Websitet www.denstorekrig1914-1918.dk indeholder pt. over 8.400 sider med oplysninger
om krigsdeltagere i 1. verdenskrig.
Da der var mellem 30. og 35.000 indkaldte sønderjyder i 1914-1918 er der mange
krigsdeltagere, der endnu ikke er nævnt på siden.
Det er særligt oplysninger om overlevende krigsdeltagere, men også oplysninger om f.eks.
sygeplejersker, der mangler, da der ofte kun er sporadiske og sparsomme kilder til disses
krigsdeltagelse.
Her har særligt lokalarkiverne mulighed for at bidrage med oplysninger, herunder fra
arkivernes egne samlinger, udgivne erindringer, artikler, nekrologer eller lignende.
Flere lokalarkiver har allerede bidraget med oplysninger, herunder med lån af kartotekskort fra DSK til affotografering og efterfølgende afskrift ved frivillige tilknyttet websitet - se
f.eks. på siden ”Lokalhistorie”.
For at lette overblikket og arbejdet for de frivillige bag websitet er det bedst, at benytte
personskemaet, som kan findes på siden ”Indsend oplysninger” sammen med en
vejledning til samme.
Eller kontakt Hanne C. Christensen eller René Rasmussen på Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot via mail, hvis jeres arkiv f.eks. ligger inde med medlemslister eller
kartotekskort fra DSK-afdelinger eller lignende arkivalier.
-#-
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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 januar 2019 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for februar 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 marts 2019.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. marts 2019.
Ad 5: Diverse arrangementer i februar & marts 2019:
Februar 2019:
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".
-#-
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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”.
Marts 2019:
Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 6. marts 2019 til foredrag ved lektor ved
Historiestudiet på Aalborg Universitet Poul Duedahl med titlen: ”Velkommen på
bagsiden: Danmarkshistorien på vrangen”.
Kom og hør om de menneskelige vildfarelsers historie, om eksperimenter der gik galt,
kampe der blev tabt og ideer som ingen længere abonnerer på.
Nogle fortællinger, som kan være svære at få øje på, og understreger den gamle sandhed
om, at det som regel er sejrherren, der skriver historien.
Tag med på en rejse tilbage til en eksotisk tid, 1800-tallet, og stift bl.a. bekendtskab med
den sidste hofnar på Augustenborg Slot. Hør om en tid med statsstøttet sørøveri og
lakuner af lovløshed og en tid hvor enkelte lod sig hverve af en kyssekult, mens andre
solgte deres sjæl til Djævelen – og andre af danmarkshistoriens fraklip.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00, Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 7. marts 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.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 14. marts 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. marts 2019 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
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Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag den 21. marts 2019 en Daisy-workshop, hvor Lars
Holmgaard Bak vil fortælle om de centrale begreber i Daisy. Du vil lære, hvordan man
laver søgninger i Rigsarkivets samlinger og bestiller materialet til brug på læsesalen.
Du skal medbringe din egen bærbare pc, som skal kunne bruge trådløst internet.
Tid og sted: Kl. 10.00-12.00. Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45.
6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2019 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#LASS afholder lørdag den 23. marts 2019 årsmøde.
Nærmere oplysninger ang. arrangementet samt dagsorden udsendes til medlemmerne via
mail, samt lægges på websitet ultimo februar.
-#Biblioteket Sønderborg afholder lørdag den 30. marts 2019 Sønderjyllands Bogmesse
med blandt andet flere foredrag.
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.
Tid og sted: Kl. 10.00-14.00. Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 64000 Sønderborg.
Parkering henvises til det gratis P-Huset på Nørre Havnegade (overfor Hotel Alsik).
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer onsdag den 27. marts 2019 til Tastegruppe i
Aabenraa om aftenen. 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. 19.00-21.30. Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45.
6200 Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 26. marts 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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