
Referat fra ABM-møde d. 8.9. 2020 
 

 

Dagsorden: 
 
1. Opfølgning fra mødet d. 25.2. 2020.  

Er der kommentarer til eller uddybning af de refererede punkter? 
Der var ingen meddelelser til punktet. 

 
2. Nyt fra 

• SKLA/LASS/arkiverne 
Man har deltaget i kunstprojektet ”Spejlinger” med forslag til hvor de 7 turnerende 
kunstværker kunne placeres. 
SKLA-generalforsamlingen er aflyst. Gennemføres først i 2021. I samvirket vil man bl.a. 
arbejde videre med den økonomiske fordelingsnøgle. 

 

• Biblioteket 
Nedlukningen satte sit præg på dagligdagen. Ingen besøg og aflyste arrangementer. 
I voksenafdelingen blev en række aflyste arrangementer fra foråret er blevet gentaget her i 
efteråret, bl.a. med Lisbeth Jessen (Hørup – 54 gæster), Pernille Juhl (Sottrup – 80 gæster) 
og en quiz der turnerede på Als og Sundeved. 
Børneafdelingen har lavet en quiz med ting og sager (før eller efter 1920?), som kom rundt 
til alle biblioteksafdelinger. Teateret Jævn opførte forestillingen En ven som mig for 
børnehavebørn. Der har også været afholdt fortællearrangementer. Forfatterskolen har 
været på besøg på Sønderborg Slot for at finde inspiration til historier. 
Nedlukningen frigjorde en betydelig arbejdskraftreserve. 

 

• Museet 
Også præget af nedlukningen og især hjemsendelse af mange medarbejdere. 
Især de mange arrangementer i anledning af 100-året for Genforeningen er blevet påvirket 
hvilket har medført en helt anderledes stille markering. 
Der arbejdes intenst med at forberede ny særudstilling om Christian 2. 

 
3. Arrangementer i institutionernes regi 

Der var tilslutning til at vi hjælper hinanden med PR f.eks. med at hænge plakater op og have 
løbesedler liggende fremme. 

• Efterår 2020 
Biblioteket, voksenafdelingen har arrangement med Asser Amdisen 15.9. i Ulkebøl og med 
Vickman i Gråsten. 

• Forår 2021 
Biblioteket planlægger afholdelse af bogmesse d. 17.4. (uden om Historiske Dage). Der vil 
bl.a. være udsalg af bøger. 
SKLA arbejder med at lave udstillinger om Genforeningen i de enkelte lokale 
biblioteksafdelinger. 



• Efterår 2021 
Museet afholder en række oplæg i tilknytning til særudstillingen om Christian 2., der kan 
ses frem til februar 2022. 

 
4. Nyt fra Historisk Atlas 

Generalforsamlingen er udsat til 2021. 
Det planlægges med at deltage i Historiske dage, også i 2021. 
Hjemmesidens ruteplanlægning er bl.a. brugt til et projekt omkring rakkere/natmænd. 
Frihedsmuseet benytter efter indvielsen Historisk Atlas platform til at vise udbredelsen af 
sabotageaktioner i landet under besættelsen. Muligheden er senere blevet implementeret i 
Historisk Atlas. 

 
5. Eventuelt 

Broagerlands Lokalarkiv har lavet en fin udstilling om Genforeningen på arkivet. I forbindelse 
med udstillingen er der bl.a. indsamlet valgplakater som er fremstillet af elever i 4. klasse. 
Biblioteket i Sønderborg lægger hus til et arrangement med DR. ”Sønderjyske 
sprogmesterskaber”. 5 skoleklasser deltager. Arrangementet kombineres med en udstilling. 
Det blev foreslået at vi inviterer Deutsches Museum Nordschleswig med i ABM-samarbejdet. 
Dette undersøges. 

 
 
 
Sønderborg d. 16.8. 2021.  
Arne Reggelsen  


