Egnsmindesamlingen
Nyhedsbrev fra Egnsmindesamlingen i Jerslev
På arkivet arbejder vi stadig med digitalisering af billeder og arkivalier og
heldigvis kommer der mange nye ting ind til arkivering, det er vi rigtig glade for.
Bestyrelsen deltager løbende i diverse kurser for at holde os opdateret på arkiverings området
m.m. og arkivet har stadig tilknyttet en seniorjobber som laver en masse digitaliseringsarbejde
for os.
Vi har på arkivet valgt ikke at deltage på efterårets kunstudstilling, det skyldes manglende mandskab. Endvidere har vi også måtte aflyse vores årlige madaften, da vi endnu ikke har fundet en
afløser for Gurli. Vi håber at vende tilbage næste år, måske i en ny udgave af madaften.
Hvert år er der et landsdækkende arrangement som hedder Arkivernes dag og derfor vil vi
gerne invitere alle medlemmer og andre der har lyst til at komme og se vores arkiv bl.a. vores
vægmalerier, ringbind med diverse om Jerslev og omegn, bøger, arkivalier, slægtsforsknings materiale og en lille udstilling m.m. Alle der har eller tegner medlemskab på denne dag, vil deltage i
lodtrækningen om 2 fl. Vin. Vinderen får direkte besked, på mail, tlf. eller hvis du er til stede ved
udtrækningen.

Arkivet holder åbent hus lørdag d. 12. november 2022 fra kl. 13-16
Arkivet byder samtidig på et lille traktement.
Vi håber at mange af jer vil tegne medlemskab, så vi stadig kan få arkivet til at løbe rundt
og bevare de mange ting og arkivalier som vi har. Et årligt medlemskab koster 75 kr.pr. person.
Der kan betales kontant eller indbetales på konto 9070 3460020076 .Mvh. Bestyrelsen

Arkivets åbningstider: onsdage i lige uger fra kl. 15.00 – 18.00
Ring gerne for besøg udenfor åbningstid.
Se mere på Egnsmindesamlingen.dk, 9740.dk, arkiv.dk.

Eller skriv til os på jerslevarkivet@gmail.com
PS: arkivet modtager gerne ideer til arrangementer o.l.
Vi modtager også gerne billeder og andre arkivalier fra Jerslev og Omegn.

