Juni 2021
Kære medlem af GrindstedArkivet
Endelig er tiden kommet til, at vi kan genoptage vore aktiviteter. Fra og med den 21. maj har det igen været
muligt at komme på det lokale arkiv. Arbejdsgruppen og foreningens bestyrelse har derfor drøftet, hvordan
de udsatte arrangementer - fortælleaften og årets generalforsamling - kan gennemføres.
I betragtning af det sene tidspunkt har vi valgt at gennemføre de to aktiviteter på en og samme aften, hvor
vi først holder generalforsamling og dernæst fortælleaften. Da vi slår begivenhederne sammen, betyder det
også, at der den aften bliver gratis adgang for alle interesserede.
Sæt derfor kryds ved datoen torsdag den 9. september kl. 19 i 10.- Klasse -Centret.
Som tidligere oplyst er fortællerne Annette Lundgaard og Thorkill Hjelm - begge med et stærkt
tilknytningsforhold til vores lokalområde.
Annette Lundgaard: lærer på flere skoler og nu leder af Grindsted Privatskole.
Thorkill Hjelm: mangeårig urmager, guldsmed og optiker
Vi håber, at mange vil komme, men der vil være et loft - corona eller ej -, så måske bliver vi nødt til at afvise
nogen.
De nærmere regler vil komme til at stå i en annonce i Midtjysk Ugeblad sidst i august, dvs. ca. 14 dage før
arrangementet. Det gælder også vores hjemmeside.
På generalforsamlingen vil vi forelægge vore medlemmer spørgsmålet om bortfald af kontingent for 2021 i
betragtning af den lange nedlukningstid. Bestyrelsen har vedtaget at spørge om din holdning. Så vil du have
indflydelse, er det med at møde op.
Vi følger skoleferierne angående åbningstider. Første åbningsdag for besøgende bliver onsdag den 18.
august fra kl. 16-18, hvor 2 medlemmer af arkivgruppen vil være til stede. Derefter har vi åbnet i ulige uger
resten af året.
Skulle nogen af jer have behov for at se vore samlinger eller har en forespørgsel kan du henvende dig på
info@grindstedarkivet.dk eller tlf. 5074 4851 (Finn Hauge) / 2012 4208 (Karin Berg). Så vil vi gøre vores
bedste for at hjælpe.
Hold øje med hjemmesiden. Her annoncerer vi de sidste nyheder.
Med venlig hilsen og god sommer
Karin Berg, arkivleder
Finn Hauge Hansen, formand

