
Siden sidst
Den 15. september stod vi i vore nye lokaler i Åvangen i Svebølle med det inventar, 
vi havde ønsket at få med fra lokalerne på ”Ellebo”, reoler, skabe, EDB-udstyr m.m. 
Vi stod med 220 flyttekasser fyldt med arkivmateriale. Vi stod i nogle dejlige lyse 
lokaler, som vi nu skulle til at fylde ud. En døråbning, der var blændet, skulle 
genetableres, lokalerne skulle indrettes, flytte-kasserne skulle pakkes ud, og indholdet 
skulle anbringes de rigtige steder. Vi skulle endvidere kobles på internettet med ny e-
mail adresse til følge. Det var med at komme i gang, så arkivet, der midlertidigt var 
lukket for personlig henvendelse, kunne genåbnes. Få dage før åbent hus dagen d. 15. 
jan. var ”gallerivæggene” i den lange kældergang blevet færdiggjort, - på billedet ses 
Ole og Jens i fuld gang med dette arbejde.
Pga. flytningen og den hyppige kontakt, vi i bestyrelsen havde med hinanden gennem 
det sidste halve års tid, fandt vi det i en periode ikke nødvendigt at holde egentlige 
bestyrel- sesmøder. 
Fra og med november er bestyrelsesmøderne genoptaget i deres fulde omfang. Takket 
være et utroligt engagement fra vort arkiv-personale blev der i efteråret arbejdet i ar-
kivet både mandag og tirsdag formiddag - kunne vi genåbne arkivet som planlagt 
torsdag d. 1. december og afholde det planlagte 
åbningsarrangement (åbent hus) d. 15. januar 2012.
Pga. flytterod måtte vi melde fra over for deltagelsen i 
”Arkivernes dag”. lørdag d. 12. november 2011. Vi har 
sagt ja til at stå for ”Paraplyens”, d.v.s de lokale arkivers 
årsmøde. Mødet holdes den 14. marts 2012 kl. 19.00 i 
Åvangen i Svebølle.
Generalforsamlingen for vores forening og arkiv, der 
ligeledes holdes i Åvangen er fastsat til d. 27. marts 2012, 
kl. 19.00. Efter generalforsamlingen vil Kaj Cedersted 
give forsamlingens frem- mødte en orientering om 
slægtsforskning og lokalhistorie. 
Med hensyn til det netop afholdte åbent hus arrangement, 
der var særdeles vellykket, og borgmester Martin Damms besøg i arkivet henvises til 
den særlige omtale.


