SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER
Kredsmøde 2019, rev. program
Tid:
Sted - ændret:
Tilmelding:
Seneste tilmelding:
Pris:

Lørdag, den 6. april kl. 10-16
Sognehuset Mølholm, Niels Skousvej 13A, Vejle
Elektronisk på www.danskearkiver.dk
eller på mail til sekretariatet på bjb@danskearkiver.dk.
3. april
Uden udgifter for SLA’s medlemmer.

Maks. deltagerantal er 75, og da SLA ønsker så mange medlemsarkiver repræsenteret ved mødet som muligt, kan en nedskæring i deltagerantal pr. arkiv blive nødvendig!
Dagsorden:
10.00
Ankomst, kaffe/te og brød
10.30
Velkomst, Jørgen Thomsen, formand for SLA
og orientering om:
 Velux Fonden 2019, ansøgninger, tilbagemeldinger, nye frister og ny vejledning
 GDPR, arkivlovsrevision m.m.
 Politikermøder
 Regionale konsulenter
 OmSLAget
11.15
Nyt fra Arkibas og Arkiv.dk 2.0, Dorthe Søborg Skriver, direktør, Arkibas ApS
11.40
Pause
11.45
ArkiWiki og ArkibasWiki, Else Gade Gyldenkærne, styrelsen
12:00
Nyt fra arkiverne, hvor arkiverne opfordres til at tage ordet og dele oplevelser og initiati-

ver med deltagerne. Jørgen Thomsen
Anmeldelse af indlæg bedes ved tilmeldingen foretaget elektronisk eller sendt til sekretariatet på mail og et kort notat om indholdet afleveret ved kredsmødet til brug for den
efterfølgende reportage i OmSLAget.
12.30

Frokost, smørrebrød

13.30
14.00
14.15
14.30

Nyt fra arkiverne fortsat, Svend-Erik Christiansen, styrelsen og forretningsudvalget
Slægtsforskernes Bibliotek, Svend-Erik Christiansen
Kaffe og lagkage
Velkommen på bagsiden, Poul Duedahl, forfatter, lektor ved Aalborg Universitet
Danmarkshistorien på vrangen – eller historiens B-sider – kalder Poul Duedahl sin velskrevne
samling af fortællinger om en masse af det, der ikke gik, som det skulle, om danskere i historiens skygge og glemmebog i 1800-tallet. Om lovløshed, kyssekult, sørøveri, kønssygdomme og
meget mere. Og dermed også udviklinger og beretninger, der fortæller en anderledes historie om
Danmark og danskerne. Som historie-onlines anmelder skrev: ”En perlerække af fantastiske fortællinger.”
- hentet på historie-online.dk.
Afslutning, Jørgen Thomsen

16.00

Evt. anden forplejning – kontakt venligst sekretariatet på mail bjb@danskearkiver.dk eller tlf. 7584 0898.
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