PR/Grafisk Udvalg møde den 11.10.2022 i Gråsten Arkiv kl. 10-12

Deltagere
Else Egholm, Jørgen Wrang, Solvejg Ravn
Kopi til Preben Jørgensen
Referat
Egen
Arkivernes dag i Egen 12.11.2022. Her er bl.a. en udstilling om Egen kirke og konfirmander gennem tiderne.
Ulkebøl
Kursus i Lass den 26.10. Torvet 15a i Ulkebøl
Gråsten
Generalforsamling i Historisk Forening i Gråsten, hvor foreningen har planer om at samle oplysninger om
gartnere og frugtavlere i hele den tidligere Gråsten kommune. Lidt i lighed med Ulkebøl arkiv. Der er en ny
udstilling om keramiker Frede Bonefeld, som har afløst udstillingen om dronning Margrethes 50 års
jubilæum.
Arkivet har flere omtaler af dronning Margretes regent jubilæum.
Der planlægges en folder om gartnere på Gråsten slot.
19.4. SKLA generalforsamling i Ahlmannsparken kl. 19-21.
Danfoss
Der arbejdes fortsat meget med digitalisering af bevaringsværdige dokumenter. Idet Danfoss har udviklet
egen arkivdatabase, anvendes Arkibas ikke på Danfoss.
Pressemeddelser: PR gruppen vil gerne hjælpe med at udfærdige pressemeddelelser ud fra
oplysninger/billeder fra arkiverne.
Forslag fra Preben Sørensen
Følgende brev er sendt til arkiverne i SKLA:

Til Arkiver i SKLA

Sønderborg, den xx.xx.2022

Arkivernes Dag 2022

Kære Arkiv
Vi er klar over, at ikke alle arkiver ønsker at afholde Arkivernes Dag.
For jer, der afholder dagen, vil PR-/Grafisk udvalg tilbyde vores hjælp til at synliggøre dagen i medierne
og offentligheden med opfordring til besøg i arkivet på dagen.
Forslag til aktiviteter:
•

Pressemeddelelse – helst med foto – sendes til de relevante medier (dagblade, ugeaviser,
digitale nyhedsmedier). PR-/Grafisk udvalg kan hjælpe med udformning af teksten, hvis der er
behov for det. Her er link til gode råd om udformning https://ritzau.com/sadan-skriver-du-denperfekte-pressemeddelelse/ (pressemeddelelser er gratis, men der er ingen garanti for, at indlæg
bliver bragt i avisen/mediet)
• Opslag på jeres egen hjemmeside
• Opslag på sociale medier, Facebook mv. om dato og evt. tema, det kunne fx indeholde et link til
opslag på hjemmesiden (gratis, vær bevidst om tidspunktet for opslaget – ikke for tidligt og ikke
for sent)
• Plakat til ophængning på offentlige steder, vi hjælper gerne med grafisk opsætning
• Annonce i aviserne, vi hjælper gerne med grafisk opsætning – I skal selv sørge for indrykning
(avisannoncer er ret dyre)
Har I brug for grafisk assistance, så skriv til solvejg@ulkeboelarkiv.dk i god tid inden deadline.
Venlig hilsen
PR-/Grafisk udvalg i
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Næste møde: Egen 22.3.2023 Kl. 10
Venlig hilsen
K. Stentoft

