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LASS – Nyhedsbrev februar 2023. 

 
Indhold: 

1. Fra LASS´ Styrelse. 
2. Kurser og møder i LASS. 
3. Til og fra medlemmerne. 
4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 
5. Arrangementer. 

 
 
Ad 1: Fra LASS´ Styrelse: 
Referater mm. kan findes under punktet ”Styrelsen for LASS” i menuen på websitet.  
 
Næste styrelsesmøde er pt. planlagt til mandag den 27. marts 2023.  
 
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde, kan indsendes løbende, men 
gerne senest 8 dage før et styrelsesmøde via mail til formanden for LASS. 

- # - 
 
Ad 2: Kurser & møder i LASS: 
Bilag til kurset “Redigering og opsætning af årbøger“, som LASS afholdt i oktober 2022, er den 31. 
januar 2023 udsendt til de deltagende arkiver/foreninger.  
Det er ikke udsendt direkte til deltagerne, da webmaster ikke har disses personlige mailadresser.  

- # - 
 
Ideer og ønsker til kurser og møder kan fortsat sendes til LASS via næstformand Birgitte Thomsen 
på mail@lha-toender.dk eller telefon 21 57 68 76.  

- # - 
 
Næste møde er Årsmødet i LASS mandag den 27. marts 2023.  
Omtale og dagsorden udsendes via mail mindst 2 uger før afholdelse af årsmødet.  

- # - 
 
Ad 3: Til og fra medlemmerne:    
Gråsten Lokalhistorisk Arkiv har fået en ny arkivleder, Preben Vagn Knudsen, som skriver:  

”Gråsten Lokalhistoriske Arkiv har netop opsat en ny udstilling i vinduerne ud mod Nygade: "Ukendte 

Billeder".  

Som arkiv får man efterhånden samlet en del billeder, der slet ikke er nogen information på, vi ved ikke 

hvem, hvor, hvornår eller hvorfor billederne er taget, og det fortaber sig også tit for de ældre billeder hvem 
der har afleveret dem. Det kan være et meget møjsommeligt arbejde at finde svarene på de simple 

spørgsmål. Billederne ender derfor i en samlekasse - ned til alle de andre ukendte billeder. 

Vi har rigtig mange ejendomsbilleder, der stammer fra en tidligere ejendomsmægler i Gråsten, men 

desværre brugte man ikke adresserne ved salget dengang - det er i hvert fald ikke på billederne. Vi har også 

en del saglige billeder: forsamlinger, arrangementer, indvielser og så videre, nogen af disse er pressefotos, 

så de har nok engang været bragt i en lokal avis. 

Nu har vi fundet dem frem, nummereret alle billederne, og udstiller nu en del af dem i vores vinduer, så 

forbipasserende kan lade blikket løbe over de mange billeder, måske genkender man personerne, stedet eller 

huset.  

Og så er det med at få oplysningerne ind med det samme, så vi har dels lagt en blok med papir og blyant ud 
på vores postkasse, så der med det samme kan skrives hvad man ved. 
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I arkivets åbningstid er man selvfølgelig velkommen til at komme ind, og der kan der bladres i mange flere 

ukendte billeder. 

Og for de der er ferme med smartphonen, så kan der scannes en QR-kode, der starter enten en SMS eller en 

E-mail til arkivet, så er det let at komme af med sin viden. 

Udstillingen vil blive i vinduet et stykke tid, så vi håber at få oplysninger på nogen af billederne.” 

Udstillingen var desuden omtalt i artiklen: ”Har du lyst til at lege detektiv? Ukendte billeder kalder 
på din hjælp” i JydskeVestkystens digitale udgave den 1. februar 2023.  

- # - 
 

Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet: 
Husk at meddele ændringer af adresser i forhold til evt. ny kasserer og/eller modtagere af 
Nyhedsbrevet.  
 
LASS´ website er siden sidste Nyhedsbrev i januar 2023 blevet opdateret med bl.a.:  
 

• Nyhedsbrevet for februar 2023. 
 

Rettelser til hjemmesiden og oplysninger om arrangementer, links, ideer eller andre bidrag sendes 
til webmaster@lass-sdjarkiver.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 jpg-format.  
 
Angiv også gerne arkivets / foreningens website, så linket kan blive bragt ved arrangementet.  
 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio marts 2023. 
 

Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er derfor den 10. marts 2023. 
- # - 

 
Ad 5: Arrangementer i februar og marts 2023: 
 

Februar 2023 
 
Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 23. februar 2023 til arrangementet "Vejledning i 
slægtsforskning og arkiver", hvor garvede slægtsforskere stiller deres viden og erfaring til 
rådighed. 
Tid og sted: Kl. 10.00-14.00. Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.  
Tilmelding er ikke nødvendig.  
Læs mere på Rigsarkivets website under arrangementer. 

- # - 
 

Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 23. februar 2023 til foredraget: "Fra Altona over 
Kongeåen til Padborg: Grænsegendarmeriet 1839-1953" ved museumsdirektør Mads Mikkel 
Tørsleff fra Museum Oldemorstoft.  
Tid og sted: 23. februar 2023, kl. 15-16, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. 
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Læs mere på Rigsarkivets website under arrangementer. 

- # - 
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Marts 2023 

 
Rigsarkivet Aabenraa afholder lørdag den 4. marts 2023 en ”Tastefest”, hvor man kan mødes 
med andre frivillige indtastere.  
Denne gang kaster deltagerne sig over danske modtagere af Sankt Helena-medaljen. Medaljen 
blev indstiftet af kejser Napoleon 3. i 1857 og var et hædersbevis, der blev uddelt til veteraner fra 
Napoleon 1.s krige (1792-1815). 
Arrangementet er til dig, der har lyst til at indtaste kilder – hvad enten du er erfaren slægtsforsker, 
helt ny indtaster eller et sted midt imellem. 
Du skal medbringe din egen computer, som kan bruge trådløst netværk. Rigsarkivet sørger for 
kaffe, te og vand, en let frokostanretning og kage i rigelige mængder. 
 
Tid og sted: Kl. 9.30-15.00 på Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. 
Læs mere på Rigsarkivets website under arrangementer og husk tilmelding. 

- # - 
 

Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 9. marts 2023 til arrangementet "Tastegruppe", 
Vil du arbejde med historiske kilder? 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, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.  
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på Rigsarkivets website under arrangementer. 

- # - 
 

Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 30. marts 2023 til arrangementet "Vejledning i 
slægtsforskning og arkiver", hvor garvede slægtsforskere stiller deres viden og erfaring til 
rådighed. 
Tid og sted: Kl. 10.00-14.00. Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.  
Tilmelding er ikke nødvendig.  
Læs mere på Rigsarkivets website under arrangementer. 

 
- # - 

LASS afholder mandag den 27. marts 2023 Årsmøde på Folkehjem i Aabenraa.  
Dagsorden og indkaldelse fremsendes til medlemmerne senest 2 uger før Årsmødet afholdes.  

- # - 
Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 30. marts 2023 til foredraget: "Det tyske mindretal 
set af tre generationer" ved Ph.d. studerende Jon Thulstrup, Syddansk Universitet.  
Tid og sted: Kl. 15.00-16.00, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. 
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Læs mere på Rigsarkivets website under arrangementer. 

- # - 

Der er pt. ikke indsendt omtaler af lokalhistoriske arkiver og foreningers arrangementer i 2023, der 
ønskes omtalt i Nyhedsbrevet eller på websitet.  
 
Foredrag og arrangementer, der indsendes fra medlemmerne optages på LASS´ kalender.  

- # - 
 

Indsend gerne omtale flere arrangementer samtidigt og i god tid. 
 

Med venlig hilsen 
 

Hanne Christensen, 
webmaster@lass-sdjarkiver.dk  


