
Sociale begivenheder 
I Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv holder vi en sommerfest i juni og en 
julefrokost i december måned. Desuden er der en årlig 
fællesudflugt med Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og 
Sønderborg. 
 

Medarbejdere i Ulkebøl Lokalhistorisk arkiv, 2016 
Helene Petersen, arkivleder   Jørgen Due Jensen 

Henning Faurby  Hans Petersen 

Palle Fløe  Solvejg Ravn 
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Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv 
Torvet 12, Ulkebøl, 6400 Sønderborg 
Telefon: 7442 9366 | Email: ulkeboel.arkiv@bbsyd.dk  
  

www.skla.dk/ulkeboel/ 
@ulkeboelarkiv 

 

Til nye medarbejdere i  
Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv 

 

 

 
Velkommen i arkivet.  

Vi håber, du bliver glad for at arbejde her. 
Denne folder indeholder praktiske informationer om  

arkivet og dit arbejde her. 
 

  

http://www.skla.dk/ulkeboel/


Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv er en del af Lokalhistorisk Arkiv for 
Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg. Vi har til huse i Ulkebøl-Centret, 
og arkiverne for Sønderborg og Dybbøl har til huse på Asylvej i 
Sønderborg. 
 

 

 

 

Arkiverne er organiseret i Lokalhistorisk Forening for Sønderborg, 
Dybbøl, og Ulkebøl, som har ansvaret for ledelsen. Foreningen 
udgiver sit eget blad, Arkivnyt, to gange om året og arrangerer 
forskellige sociale aktiviteter, fx en årlig udflugt. 
 

 

 Arkivet er medlem af SKLA, 
Sønderborg Kommunes 
Lokalhistoriske Arkivsamvirke,  
som er en paraplyorganisa-  

tion for kommunens lokalhistoriske arkiver, Arbejderarkivet i 
Sønderborg og Danfoss Historiske Arkiv. SKLA har flere 
arrangementer i løbet af året, fx Store Billeddag og diverse 
foredrag. 
 
www.skla.dk 

@SKLA.sdbg 

 

 

 

Arbejds- og åbningstider 
Vi mødes i arkivet  
mandag kl. 14.00 til 17.00 og tirsdag kl. 9.30 til 12.00. 
Arkivet har åbent for besøgende  
mandag kl. 15.30 til 17.00 og tirsdag kl. 10.00 til 12.00. 
  

Arbejdsopgaver 
Arbejdet består i at registrere materialer (dokumenter og 
billeder), som vi får indleveret fra offentligheden/besøgende. 
Dette foregår elektronisk i Arkibas, som er et internet-baseret 
program udviklet specielt til lokalhistoriske arkiver. Du kan 
komme på kursus i at bruge dette program, ligesom du også har 
mulighed for at følge andre kurser i lokalhistorisk regi. 
Du har også mulighed for at fordybe dig i en speciel interesse, 
dette skal dog foregå i samarbejde med arkivets ledelse. I Ulkebøl 
har vi fx udgivet en række bøger, som er skrevet af medarbejdere 
og sælges fra arkivet. 
 

 

 

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må fjerne materiale fra 
arkivets lokaler, og at du ikke må anvende materiale til andre 
(personlige) formål uden aftale med arkivets ledelse. 
Ligeledes skal du være opmærksom på, at du har tavshedspligt 
vedrørende visse personlige oplysninger, som du kan få kendskab 
til under arbejdet i arkivet. 
 

http://www.skla.dk/

