Nyt fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune – december 2021
På seneste møde i bestyrelsen blev det besluttet, at der udsendes et ”Nyt fra bestyrelsen” til
medlemsforeningerne to gange årligt. Bestyrelsen blev enige om, at det giver mere indhold og
mening end en udsendelse af referater fra bestyrelsesmøderne. Disse kan dog til enhver tid
indhentes ved at kontakte referent Per Bjørn Nielsen på loneper@wahoomail.dk
På samme møde blev det besluttet at udfærdige et årshjul for Lokalhistorisk Samråds aktiviteter.
Årshjul for Lokalhistorisk Samråd
April
Afholdelse af generalforsamling – i 2022 er det tirsdag 26. april kl. 19.00 i Tinghuset i Fjerritslev.
Maj
Dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget – i 2022 er det torsdag 5. maj kl. 15.00.
På dialogmødet fremlægger repræsentanter fra bestyrelsen for Lokalhistorisk Samråd de tanker
og ideer, man har for det kommende år. Eksempelvis var det deltagelse i den første kulturuge i
2021. Det kan også være særlig satsning på uddannelse eller deltagelse i landsdækkende tiltag
mm.
August
Stormøde for alle lokalhistoriske ildsjæle og aktører – i 2022 bliver det formentlig mandag 29.
august kl. 19.00 i Sport- og Kulturcenter Brovst. Her er der et relevant og interessant oplæg udefra
og dernæst fremlægger Lokalhistorisk Samråd sine ideer for den kommende tid samt efterspørger
ideer til fremtidige tiltag. Det blev eksempelvis foreslået at sætte fokus på 1970erne og det har
man så gjort i forbindelse med Kulturuge40 i 2021.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen for Lokalhistorisk Samråd mødes 4-6 gange årligt. Mødefrekvensen afhænger af
hvilke aktuelle projekter eller arrangementer, der eventuelt er i gang.
På første møde i bestyrelsen efter nytår drøftes hvilke tiltag, man gerne vil præsentere
for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i maj.
På første møde efter maj, drøftes hvilke tiltag, man gerne vil præsentere for ildsjæle
og aktører på stormøde i august og disse tiltag er jo ofte dem, man har præsenteret
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget for i maj.
På alle møder drøftes det, der løbende kommer forbi, ”drift” samt uddannelse og
andre aktiviteter og nye ideer. Desuden tages en ”bordet rundt” til inspiration for
hinanden.
Erfa-møder
Der afholdes fire erfa-møder hen over året. De enkelte arkiver eller egnssamlinger inviterer
”kolleger” på besøg til rundvisning og erfaringsudveksling. Første erfa-møde i 2022 afholdes i
Birkelse i februar/marts. Alle arkiver og egnssamlinger er meget velkomne til at lægge hus til et
erfa-møde. Kontakt Brian Hyllested fra Arentsminde Lokalhistorisk Arkiv (6172 6258), hvis det har
interesse. Ellers aftales det blot fra gang til gang.

Undervisning
Der afvikles undervisning i forår og efterår, eksempelvis Arkivuddannelse, undervisning i
hjemmeside, fotobehandling, ”relevante digitale kilder til arkivbrug” mm. Tilbuddene udsendes af
kulturkonsulent Ulla Tjell.
Pluklager
Lokalhistorisk Samråd har foranstaltet, at der fortfarende findes et pluklager, som man kan hente
gratis arkiveringsmaterialer fra. Dette er finansieret af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og
findes i Egnssamlingen i Saltum Startside - Egnssamlingen Ring og aftal nærmere i forhold til
afhentning på 9888 1875.
”Nyt fra bestyrelsen”
Der udsendes ”Nyt fra bestyrelsen” to gange årligt. Kulturkonsulent Ulla Tjell udsender dette på
mail.
Det tilstræbes, at bestyrelsen i Samrådet bredt repræsenterer hele Jammerbugt Kommune
geografisk og at der både er repræsentanter for arkiver og for egnssamlinger.
Samrådet arbejder året rundt for at skabe sammenhængskraft på det lokalhistoriske felt i
Jammerbugt Kommune og på at give gode, lærerige og relevante muligheder for de lokalhistoriske
ildsjæle i forhold til at arbejde med arkivering og formidling af lokalhistorie, for at deltage i projekter
og undervisning samt for sociale arrangementer med lokalhistorien i fokus.
Har du lyst til at være medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk Samråd, så kontakt gerne formand
Ruth Knudsen, 2224 6870 eller ithader@gmail.com

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Samråd ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

