Kredsmøde 2015
Kredsmøde 2015 afholdes lørdag, den 18. april kl. 10 – 16 i SLA’s lokaler, Andkærvej 19, Vejle.
Tilmelding bedes foretaget elektronisk på www.danskearkiver.dk, e-mail sla@lokalarkiver.dk eller
på sekretariatets telefon 7584 0898.
Deltagelse er gratis for SLA’s medlemmer. Tilmeldingsfrist: 14. april 2015.
Dagsorden:
10:00 Ankomst, velkomst, kaffe/te og brød
10:30 Status for SLA og Arkibas og arkiv.dk
Jørgen Thomsen, formand for SLA og Dorthe Søborg Skriver, direktør i Arkibas ApS
11:15 Strække ben pause
11:30 Aftale med CopyDan Billedkunst
Jørgen Thomsen
12:00 Nyeste tiltag omkring skanning af kort og arkivalier i Geodatastyrelsen, særligt vedrørende matrikuleringen i
første halvdel af 1800-tallet – et godt kildemateriale for lokal- og slægtshistorie, hkpn.gst.dk
Peter Korsgaard, arkivar, Geodatastyrelsen
12:30 Frokost
13:30 Nyt fra arkiverne, hvor arkiverne opfordres til at tage ordet og dele oplevelser og initiativer med deltagerne.
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.
Svend-Erik Christiansen, SLA’s styrelse
14:15 Kaffe/te og kage
14:30 Forsamlingshusenes historie og situation
Johnny Wøllekær, arkivar og ph.d., Odense Stadsarkiv
Danmark er et foreningsland og et forsamlingshusland! Sådan har det i hvert fald været.
De fleste danskere har været til familiefest med suppe, steg og is i et af landets forsamlingshuse. Siden de første blev opført på lokalt initiativ sidst i 1800-tallet, har husene
været livsnerven i mange lokalsamfund. Her er blevet grint og grædt, hoppet, lyttet og danset, sunget og klappet. Det
var her, det spirende folkestyre fik livskraft, for forsamlingshusene var et naturligt omdrejningspunkt for landsbyernes politiske, sociale og kulturelle liv – de skabte sammenhængskraft i det lokale liv.
Forsamlingshusene ligger stadig spredt over det ganske land som symboler for en tradition og et lokalt liv, der har
formet det moderne Danmark. Mange af husene har det godt, om end man mange steder har svært ved at skaffe kapital til vedligeholdelse og fornyelse.
Forsamlingshuse er kort sagt en vigtig kulturarv i Danmark. Men har husene overlevet sig selv, eller er de altafgørende for at skabe liv på landet?
I foredraget vil arkivar Johnny Wøllekær fra Odense Stadsarkiv fortælle forsamlingshusenes kulturhistorie. Han udgav sammen med professor Johs. Nørregaard Frandsen i november 2014 bogen, Forsamlingshusene er dansk kulturarv, der tegner et billede af forsamlingshusenes historie og situation her 125 år efter husenes oprettelse.
16:00 Afslutning

hkpn.gst.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

