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Hej Ellen

Vi fik i 2020 et tilskud fra Jutlander Fonden til indkøb af en ny pc og 2 lyd og videooptagere, til at optage livshistorier fra ældre
borgere i sognet. Det hele er indkøbt og klar, men corona har desværre udskudt det indtil videre.

Har fået forespørgsler, hvoraf nogle er afhængige af andres velvilje med oplysninger, hvilket har været svært pt.

 Ang. indtastning og oprettelse af data, har Helge Gaarn fra arkivet i Ravnkilde været til stor hjælp.

Vi har nået de fleste arkivalier, men mangler et hav af billeder. Arbejdet gik dog lidt i stå i oktober 2020. Intensionen er at optage
indtastningen her i foråret 2021.

Vores mulighed for at være samlet – selvom der har været åbninger, har været begrænset af vores lokaler. Hvis alle 5
bestyrelsesmedlemmer møder op, har vi ikke plads til at have hverken 1 eller 2 m imellem os.

Vi gælder os til der igen bliver "normale" tider.

 
Med venlig hilsen
Rørbæk Lokalhistoriske Forening

Den tor. 11. feb. 2021 kl. 12.09 skrev Ellen Kragh <emkr@rebild.dk>:

 

Kære arkiver

 

Vi vil meget gerne fra forvaltningen orientere vores politiske udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, om hvad der rører sig i de
lokalhistoriske arkiver.

Nogle af jer plejer at sende en årsrapport herind, som vi så har forelagt udvalget til orientering.

 

Det kunne være en fin idé, hvis alle havde mulighed for at indsende en lille afrapportering herind – vi er helt klar over, at 2020 har
været speciel pga. Corona, men måske netop derfor kunne det være en god måde at gøre opmærksom på, hvad der sker hos jer i
arkiverne – selv i en Corona-tid.

 

Vi planlægger at orientere udvalget på møde i april, så det betyder, at jeg gerne vil ha’ materiale fra jer senest den 24. marts pga.
dagsorden.

I er velkomne til at sende det til mig pr. mail.

 

Hvis I ikke har mulighed for at sende noget, må I gerne gi’ mig besked. Vi påtænker fremadrettet at orientere udvalget en gang om
året om jeres aktiviteter – formentlig på deres møde i april.

 

Venlig hilsen

Ellen Kragh
Administrativ medarbejder
Tlf.: 99887717
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P Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!
Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender
sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til
afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.
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