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LASS – Nyhedsbrev marts 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. 

- # - 
 

Kontingent for 2023: 
Indbetalingsfristen for kontingentet er 1. april 2023.   
Læs mere på siden https://lass-sdjarkiver.dk/styrelsen-for-lass/medlemmer/.   

- # - 
 
Ad 2: Kurser & møder i LASS: 
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, der afholdes i Aabenraa.  
Dagsorden er udsendt til medlemmerne via mail og lagt på www.lass-sdjarkiver.dk den 13. marts 
2023.   
 
Efter årsmødet vil historiker Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland, fortælle om 
”Sønderjylland udvikling efter Genforeningen”.  
Om Sønderjyllands udvikling fra landbrugs- til industri- og siden til videnssamfund. Hvilke 
omstillinger lykkedes godt og hvilke gik mindre godt? Hvordan klarede landsdelen sig i forhold til 
det Danmark, den var en del af, og i forhold til det Sydslesvig, den blev skilt fra. 

- # - 
 
Ad 3: Til og fra medlemmerne:    
Der er intet indsendt til dette punkt.  

- # - 
 



 

Nyhedsbrev marts 2023. 
Side 2. 

 
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 februar 2023 blevet opdateret med bl.a.:  
 

 Nyhedsbrevet for marts 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 april 2023. 
 

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

 
Ad 5: Arrangementer i marts og april 2023: 
 

Marts 2023 
 
LASS afholder mandag den 27. marts 2023 Årsmøde på Folkehjem i Aabenraa.  
Dagsorden er udsendt til medlemmerne via mail og lagt på www.lass-sdjarkiver.dk den 13. marts 
2023.   
 
Efter årsmødet vil historiker Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland, fortælle om 
”Sønderjylland udvikling efter Genforeningen”.  
Om Sønderjyllands udvikling fra landbrugs- til industri- og siden til videnssamfund. Hvilke 
omstillinger lykkedes godt og hvilke gik mindre godt? Hvordan klarede landsdelen sig i forhold til 
det Danmark, den var en del af, og i forhold til det Sydslesvig, den blev skilt fra. 

- # - 
 

Christiansfeld Lokalhistorisk Forening inviterer onsdag den 29. marts 2023 til arrangementet 
”På tur i Stepping fortalt i ord og billeder” af August Juhler.  
Tid og sted: Kl. 19.00, Stepping Forsamlingshus Søndre Allé 30 
Entre: 50 kr. inkl. kaffe. Alle er velkomne.  

- # - 
 

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. 

- # - 
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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. 

- # - 

April 2023 
 

Rigsarkivet Aabenraa inviterer torsdag den 13. april 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 20. april 2023 til foredraget: "Prins Frederik af Nørs 
kup mod fæstningen i Rendsborg 1848", hvor Rigsarkivets forskningsleder Hans Schultz 
Hansen fortæller om kuppet mod Rendsborg, der blev vendepunktet i den første slesvigske krig. 
Tid og sted: 20. april 2023, kl. 15-16, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. 
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Læs mere om foredraget på Rigsarkivets side om 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. 

 
- # - 

Der er pt. kun indsendt meget få 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 i Nyhedsbrevet. 

- # - 
 
 

Indsend gerne omtale flere arrangementer samtidigt og i god tid. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Hanne Christensen, 
webmaster@lass-sdjarkiver.dk  


