SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER

Fra: Hanne Hauge
Sendt: 26. oktober 2017 11:44
Til: 'sla@lokalarkiver.dk' <sla@lokalarkiver.dk>
Emne: Arkivernes Dag 2017
Kære medlemmer
Arkivernes Dag, som i år falder lørdag den 11. november, nærmer sig hastigt, og i sekretariatet
har vi stadig mange plakater liggende, som venter på at blive sendt til arkiverne. Send venligst
Berit en mail med ønske om antal styk – gerne i en samlet bestilling fra flere arkiver/arkivsamvirket på én gang. Vi sparer gerne dyr porto.
SLA’s forslag til emne er Før & Nu – ting, der har forandret sig i min tid, og div. praktiske oplysninger blev bragt i OmSLAget i september – se evt. vedlagte eller SLA’s hjemmeside under
fanebladet Arkivernes Dag, herefter 2017.
Som noget nyt ir år, er det muligt at få plakatens to billeder og tekst udskiftet og således præsentere egen idé til Før & Nu. To billeder og tekst sendes til sekretariatet, hvorefter lokalarkivet/erne
vil modtage en opsat plakat i en pdf.fil. Pris er 200 kr. incl. moms. Printning/trykning egen opgave.
Forslag til invitation og tips til pressekontakt m.m. – se SLA’s hjemmeside under fanebladet
Arkivernes Dag og derefter 2017 – samme sted som ovennævnte artikel.
Vi ved, at Arkivernes Dag står højt på arkivernes aktivitetsliste. Vi vil gerne bringe to beretninger i de kommende to medlemsblade om Arkivernes Dag. Ihærdige skribenter fra kommende
arrangementer bedes venligst meldig sig ved Hanne i sekretariatet i god tid inden afholdelsen for
at aftale det praktiske.
Og når Arkivernes Dag er veloverstået, send venligst Berit en kort mail om antal gæster til vores
statistik.
Hvis der stadig er spørgsmål og/eller oplysninger ønskes uddybet, er vi klar i sekretariatet.
Arkiverne ønskes god arbejdslyst og – ikke mindst – god fornøjelse med afholdelse af Arkivernes Dag.
Kontakt i sekretariatet, tlf.: 7584 0898
Berit, mail bjb@lokalarkiver.dk
Hanne, mail sla@lokalarkiver.dk
Venlig hilsen
Hanne Hauge
Sammenslutningen af Lokalarkiver
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