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

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Næste styrelsesmøde afholdes 23. marts 2019 som optakt til Årsmødet samme dag.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde kan indsendes løbende, men helst
senest 8 dage før et styrelsesmøde, via mail til formanden for LASS.
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
LASS afholder Årsmøde lørdag den 23. marts 2019.
Dagsorden mm. er 1. marts 2019 udsendt pr. mail til medlemmerne, men kan også findes på
www.LASS1979.dk
Genforeningen 2020
LASS vil i anledning af markeringen af Genforeningen i 2020 udbyde en pulje med midler, som
LASS' medlemmer kan søge til arrangementer eller aktiviteter i forbindelse med Genforeningsmarkeringer.
Hør nærmere på LASS' årsmøde d. 23. marts på Folkehjem i Aabenraa og hold øje med mail,
nyhedsbrev og hjemmeside!
Ad 3: Til og fra medlemmerne:
Webmaster har modtaget følgende:
Projekt 2020. En grænse. Dens mennesker. Deres historier
I anledning af 100-året for grænsedragningen i 2020 planlægger filmselskabet Forward Productions
fra Sörup sydøst for Flensborg en filmserie om grænseregionen.
Projektet handler om 1920-2020, og det skal skabes på baggrund af personlige historier, erindringer,
der er videregivet i familierne, og personlige erfaringer om livet ved grænsen.
Projektet vil gerne vise, hvad grænsedragningen betød for menneskene dengang, hvilke forandringer
der skete i regionen, og hvordan menneskene lever i grænseområdet i dag.
Forward vil derfor gerne interviewe mennesker i Danmark og Tyskland omkring disse spørgsmål og
søger tre deltagere til interview.
Se mere i den vedhæftede pdf-fil Anschreiben_Projekt2020_DK (linket fører til filen på LASS´website
og filen er på dansk) og på www.forward.sh også for kontaktinformationer.
-#Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev i februar 2019 blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for marts 2019.
• Nyheder og andre informationer optages løbende som indlæg på ”forsiden” på
www.LASS1979.dk
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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 april 2019.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. april 2019.
Ad 5: Diverse arrangementer i marts & april 2019:
Marts 2019:
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”.
-#Museum Sønderjylland – Tønder inviterer torsdag den 14. marts 2019 til foredrag under titlen:
”Will the Circle be unbroken -Tønder Festival fra begyndelsen til i dag”.
1960’erne og 1970’erne var en tid præget af store forandringer, også i Sønderjylland. Museum
Sønderjylland sætter i 2019 fokus på netop denne tid med udstillingen Derfra hvor vi stod –
Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne. Som et bidrag til udstillingen afholder vi en foredragsrække, hvor udstillingens tilrettelæggere og sønderjyderne selv fortæller om livet i 1960’erne og
1970’ernes Sønderjylland.
Foredragsholderne er Bert Schultz og Jonas Börjeson, og aftenen vil bestå af fortællinger om
Tønder Festivals historie fra den spæde start i 1975 og til i dag samt de gode historier fra livets
gang på festivalen gennem årene. Begge medvirkende er garvede Tønder Festival-folk, der har
været med fra begyndelsen.
Pris: 50 kr. Klubmedlemmer og medlemmer af museets lokale venneforening: 25 kr.
Sted: Museum Sønderjylland - Tønder, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder.
Læs mere om dette og mange andre gode aktiviteter på Museum Sønderjyllands website
www.msj.dk under ”aktiviteter”.
-#Rømø Lokalhistorisk Forening indbyder fredag den 15. marts 2019 til generalforsamling
i Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Rømø. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved antropolog Alexander Köhler, forvalter på
Nationalmuseets Kommandørgård over emnet “Fra Østrig over Grønland til Rømø”.
Der afsluttes med kaffe og kage.
-#-
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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”.
-#Museum Sønderjylland – Tønder inviterer torsdag den 21. marts 2019 til foredrag med
emnet: ”Derfra hvor vi stod – Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne - Hvor stod du?”
1960’erne og 1970’erne var en tid præget af store forandringer, også i Sønderjylland.
Museum Sønderjylland sætter i 2019 fokus på netop denne tid med udstillingen Derfra hvor
vi stod – Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne. Som et bidrag til udstillingen afholder vi
en foredragsrække, hvor udstillingens tilrettelæggere og sønderjyderne selv fortæller om livet
i 1960’erne og 1970’ernes Sønderjylland.
I dette foredrag fortæller museumsinspektør Lisette Juhl Hansen om 1960’erne og
1970’ernes Sønderjylland og om arbejdet med udstillingen, der er skabt på baggrund af
sønderjydernes egne fortællinger. Med udgangspunkt i udstillingens tre temaer: Hverdag,
Bolig og Musik fortælles om tiden, krydret med nogle af de personlige fortællinger, som
arbejdet med udstillingen har frembragt.
Efter foredraget vil vi gerne give ordet til publikum, der får mulighed for selv at bidrage med
erindringer og historier fra 1960’erne og 1970’ernes Sønderjylland.
Pris: 50 kr. Klubmedlemmer og medlemmer af museets lokale venneforening: 25 kr.
Sted: Museerne i Tønder, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder.
Læs mere om dette og mange andre gode aktiviteter på Museum Sønderjyllands website
www.msj.dk under ”aktiviteter”.
-#LASS afholder lørdag den 23. marts 2019 Årsmøde.
Nærmere oplysninger ang. arrangementet samt dagsorden er udsendt til medlemmerne via mail
den 1. marts 2019, men kan også findes på LASS´ website.
-#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”.
-#Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot inviterer torsdag den 28. marts 2019 til foredraget:
”Derfra hvor vi stod – Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne - Hvor stod du?”
1960’erne og 1970’erne var en tid præget af store forandringer, også i Sønderjylland. Museum
Sønderjylland sætter i 2019 fokus på netop denne tid med udstillingen Derfra hvor vi stod –
Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne. Som et bidrag til udstillingen afholder vi en foredragsrække, hvor udstillingens tilrettelæggere og sønderjyderne selv fortæller om livet i 1960’erne og
1970’ernes Sønderjylland.
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I dette foredrag fortæller museumsinspektør Lisette Juhl Hansen om 1960’erne og 1970’ernes
Sønderjylland og om arbejdet med udstillingen, der er skabt på baggrund af sønderjydernes egne
fortællinger. Med udgangspunkt i udstillingens tre temaer: Hverdag, Bolig og Musik fortælles om
tiden, krydret med nogle af de personlige fortællinger, som arbejdet med udstillingen har frembragt.
Efter foredraget vil vi gerne give ordet til publikum, der får mulighed for selv at bidrage med
erindringer og historier fra 1960’erne og 1970’ernes Sønderjylland.
Pris: 50 kr. Klubmedlemmer og medlemmer af museets lokale venneforening: 25 kr.
Sted: Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg
Læs mere om dette og mange andre gode aktiviteter på Museum Sønderjyllands website
www.msj.dk under ”aktiviteter”.
-#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).
-#April 2019:
Rigsarkivet Aabenraa holder torsdag den 4. april 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.
-#Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot inviterer torsdag den 4. april 2019 til foredrag under
emnet: ”Da ungdommen slog sig løs – et personligt strejftog gennem 1960’erne”.
1960’erne og 1970’erne var en tid præget af store forandringer, også i Sønderjylland. Museum
Sønderjylland sætter i 2019 fokus på netop denne tid med udstillingen Derfra hvor vi stod –
Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne. Som et bidrag til udstillingen afholder vi en foredragsrække, hvor udstillingens tilrettelæggere og sønderjyderne selv fortæller om livet i 1960’erne og
1970’ernes Sønderjylland.
I dette foredrag fortæller musiker og foredragsholder Alex Bødiker om sin musikalske ungdom i
Sønderjylland i 1960’erne. En tid hvor musikken prægede ungdommen, og ungdommen prægede
musikken.
Efter foredraget får publikum ordet og dermed mulighed for selv at bidrage med erindringer og
historier fra 1960’erne og 1970’ernes Sønderjylland.
Pris: 50 kr. Klubmedlemmer og medlemmer af museets lokale venneforening: 25 kr.
Sted: Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg
Læs mere om dette og mange andre gode aktiviteter på Museum Sønderjyllands website
www.msj.dk under ”aktiviteter”.
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Rigsarkivet Aabenraa afholder onsdag eftermiddag den 10. april 2019 foredrag med titlen: ”De
slesvigske løver – hertugvåben og politisk symbol” ved Ronny Andersen, Heraldisk konsulent
og arkivar, Rigsarkivet.
Hertugdømmet Slesvigs våben – de to blå løver i guld – har sin oprindelse i 1200-tallet, hvor
hertug Abel begyndte at føre det som en afledning af det danske kongevåbens tre løver. Gennem
tiden har de slesvigske løver været anvendt som et kraftfuldt politisk symbol og illustrerer
landsdelens omtumlede skæbne. Rigsarkivets heraldiske konsulent, arkivar Ronny Andersen,
fortæller om de slesvigske løver fra 1200-tallet til i dag.
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00, Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 5, 6200 Aabenraa.
Tilmelding er ikke nødvendig.
-#Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 11. april 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. 9.00-12.00. Rigsarkivet Aabenraa, Læsesalen, Haderslevvej 45. 6200
Aabenraa.
Tilmeldingsfrist: 10. april 2019 via www.sa.dk under ”Arrangementer”.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 11. april 2019 en workshop med titlen: ”Find rundt
i de alfabetiske lister (lægdsruller)”.
I den preussiske tid, 1864-1920, blev de værnepligtige indført i de alfabetiske lister (lægdsruller).
Via rullerne kan du følge en værnepligtigs flytninger i værnepligtsperioden og se, hvor han aftjente
værnepligten. Hvis folk udeblev fra session blev de opført i de såkaldte Restantenlister, Recherser
eller Nachweisungen. Nogle af disse lister indeholder ofte fyldige oplysninger om, hvor
vedkommende opholder sig.
På workshoppen vil du, ved at løse små opgaver, lære hvordan man finder rundt i de alfabetiske
lister og finder Restantenlister, Recherser eller Nachweisungen.
Praktiske oplysninger: Du skal medbringe en bærbar computer, som skal kunne bruge trådløst
netværk.
Husk tilmelding til workshoppen senest 10. april 2019, da der er plads til max. 10 personer via
www.sa.dk under ”arrangementer”.
Tid og sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Haderslevvej 45. 6200 Aabenraa.
-#Museum Sønderjylland – Haderslev inviterer torsdag den 11. april 2019 til foredrag med titlen:
”Min ungdom i 1960’erne og 1970’erne”.
1960’erne og 1970’erne var en tid præget af store forandringer, også i Sønderjylland. Museum
Sønderjylland sætter i 2019 fokus på netop denne tid med udstillingen Derfra hvor vi stod –
Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne. Som et bidrag til udstillingen afholder vi en foredragsrække, hvor udstillingens tilrettelæggere og sønderjyderne selv fortæller om livet i 1960’erne og
1970’ernes Sønderjylland.
I dette foredrag fortæller Jytte Mink sin personlige historie om livet i 1960’erne og 1970’ernes
Sønderjylland. Jytte Mink voksede op i Sønderborg, i en tid der, også for ungdommen, bød på
mange nybrud. Hun blev uddannet teknisk tegner, og fik efterfølgende job hos Danfoss, som
eneste kvinde på tegnestuen, ud over kontorassistenten.
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Efter foredraget får publikum ordet og dermed mulighed for selv at bidrage med erindringer og
historier fra 1960’erne og 1970’ernes Sønderjylland.
Pris: 50 kr. Klubmedlemmer og medlemmer af museets lokale venneforening: 25 kr.
Sted: Museum Sønderjylland, Arkæologi, Dalgade 7, 6100 Haderslev
Læs mere om dette og mange andre gode aktiviteter på Museum Sønderjyllands website
www.msj.dk under ”aktiviteter”.
-#Museum Sønderjylland – Tønder inviterer torsdag den 25. april 2019 til foredrag under emnet:
”Den sønderjyske infrastruktur før og efter 1920” ved direktør, ph.d. Henrik Harnow, Museum
Sønderjylland.
I 1864 var man midt i anlæggelsen af de danske hovedbaner på Fyn og i Jylland, tidens største
danske anlægsprojekt. Banen mellem Vamdrup og Flensborg med stikbaner til Haderslev,
Aabenraa og Tønder åbnede i årene 1866-68 – nu som en del af Preussen. Fra 1898 åbnede de
såkaldte kleinbaner, som slet ikke fandtes i Danmark.
Som en del af Tyskland oplevede Sønderjylland en meget anderledes infrastrukturel udvikling end
det øvrige Danmark. I 1920 stod den danske stat med en lang række udfordringer og muligheder i
Sønderjylland, og ét af de væsentlige områder var den afvigende infrastruktur, ikke mindst fordi
den satte rammer og begrænsninger for erhvervsudviklingen og for transport og udveksling med
det øvrige Danmark.
I oplægget behandles den overordnede udvikling af infrastrukturen fra midten af 1800-tallet med
fokus på især jernbaner og havne, men også på udviklingen af vejnettet.
Vi ser på den situation, man stod overfor i 1920, med et stærkt afvigende jernbanenet, havne der i
flere tilfælde var forringet og sygnet hen og et vejnet, der trængte til forbedringer og udbygning –
og på de løsninger, man valgte i årene efter 1920.
Sted: Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder.
Læs mere om dette og mange andre gode aktiviteter på Museum Sønderjyllands website
www.msj.dk under ”aktiviteter”.
-#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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