Kredsmøde 2017

Ny dato

Kredsmøde 2017 afholdes lørdag, den 29. april kl. 10 – 16 i sekretariatets lokaler, Andkærvej 19, Vejle
og er flyttet fra det tidligere annoncerede tidspunkt den 25. marts.
Tilmelding bedes foretaget elektronisk på www.danskearkiver.dk, mail sla@lokalarkiver.dk eller
telefon 7584 0898.
Tilmeldingsfrist tirsdag middag, den 25. april 2017.
Deltagelse er gratis for SLA’s medlemmer.
Maks. deltagerantal er 75. Da SLA ønsker så mange medlemsarkiver repræsenteret som muligt, kan vi
risikere en nedskæring i deltagerantal pr. arkiv.
Dagsorden:
10.00

Ankomst, kaffe/te og brød

10.30

Velkomst og kort introduktion til kredsmødeprogrammet
Jørgen Thomsen, formand for SLA

10.45

Da landbolivet blev en by i provinsen (foredrag)
I 1950’erne boede halvdelen af den danske befolkning på gårde eller i landsbyer. ”Ude på landet” var
midten af verden, som rummede gården, brugsforeningen, sognet, kirken og det lokale liv. Efter 2.
verdenskrig satte en udvikling i gang, som i løbet af få årtier forandrede midten til udkanterne. Det er
den historie, der serveres i foredraget, med personlige erindringer, underspil og humør.
Johs. Nørregaard Frandsen, professor, H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet

12.00

Frokost

13:00

Indsamling af erindringer: Giv det videre – arkivernes del af DR’s projekt Historier om Danmark
Else Gade Gyldenkærne, medlem af SLA’s styrelse og medlem af arbejdsgruppen ”Giv det videre”.

13:30

Fondsmidler, donationen fra Velux Fonden – muligheder og udfordringer – og hvad gør vi nu?
Jørgen Thomsen, formand for SLA

14:00

Arkibas og Arkiv.dk, nye projekter
Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas ApS

14:30

Kaffe/te og kage

15:00

Nyt fra arkiverne, hvor deltagere opfordres til at tage ordet og dele oplevelser og initiativer med andre deltagere. Anmeldelse af indlæg bedes sendt til sekretariatet sammen med tilmeldingen og et kort
notat om indholdet afleveret ved kredsmødet til brug for den efterfølgende reportage i OmSLAget.
Ordstyrer: Svend-Erik Christiansen, medlem af SLA’s styrelse

16:00

Afslutning
Høstarbejde i Sdr. Kollemorten
omkring 1930.
Udlånt af Give Lokalhistoriske Arkiv.

