Sydvestjyske Arkiver

SVA

Studietur til Aabenraa og Haderslev
med besøg på Rigsarkivet Aabenraa
og
Historie Haderslev
Onsdag den 31. august 2022 kl. 8-18
Årets studietur går til kollegainstitutioner i det østlige Sønderjylland. Vi begynder dagen på Rigsarkivet Aabenraa, hvor vi får en præsentation af arkivet og dets arbejde. På vej videre mod Haderslev passerer vi Museum Sønderjyllands nybyggede bevaringscenter i Rødekro. Vi er for mange til
at komme ind, men vi får en kort introduktion til Museum Sønderjyllands Mediearkiv, som også
har til huse på centret. Efter frokost på Hotel Harmonien besøger vi tre af Historie Haderslevs afdelinger: Kløvervej 87B med administration, digitalt værksted, kommunale arkiver og kunst, Kulturhuset Bispen med læsesal, privatarkivalier og billedsamling samt Slesvigske Vognsamling. Her
findes en af Nordeuropas største samlinger af historiske hestekøretøjer, og der vises særudstillingen ”Ud i friheden på to hjul” om kvinder og cyklen gennem tiderne.
Prisen for at deltage i turen er 600 kr. pr. person. Prisen inkluderer formiddagskaffe med rundstykke, frokost med en øl eller vand samt eftermiddagskaffe med kage.
PROGRAM FOR TUREN
Kl.
08.00
08.15
08.40
09.40
11.30
12.30
13.30

16.00
Ca. 18.00

Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg
Opsamling ved Korskroen (parkeringspladsen ved Shell-tanken – vær opmærksom på, at parkeringsforholdene kan være problematiske)
Opsamling ved Holsted (afkørsel 70, parkeringspladsen ved OK-tanken)
Kaffe på Rigsarkivet Aabenraa
Præsentation af Rigsarkivet Aabenraa
Kort introduktion til Museum Sønderjyllands Mediearkiv i Rødekro
Frokost på Hotel Harmonien
Besøg på Kløvervej 87B
Besøg på Kulturhuset Bispen
Kaffe og kage
Besøg på Slesvigske Vognsamling
Hjemtur fra Haderslev med stop ved Holsted og Korskroen
Ankomst Esbjerg

Mødetid senest 10 minutter før afgang/opsamling. Bussen kører på klokkeslæt.
Turen er fortrinsvis for medarbejdere/frivillige på SVAs medlemsarkiver. Ledsagere kan deltage,
hvis der er ledige pladser (forhåndsreservation ved øvrig tilmelding).
Der er plads til 50 personer på turen – tilmelding efter først til mølle-princippet.
Tilmelding senest den 21. august 2022 til arkivkonsulenten@esbjerg.dk.
Der angives navn på deltagerne, arkivnavn samt påstigningssted. Desuden angives, om man ønsker
stjerneskud eller pariserbøf til frokost (angives intet ønske, bestilles stjerneskud).

