STØTTEFORENINGEN
FOR
RUDKØBING BYHISTORISKE ARKIV

Åbent - hus arrangement november 2014

Du kan være med til at støtte dette arbejde
ved at melde dig ind i foreningen.
Det koster kr. 50,00 om året.
Foreningens formand er:
Per Overgaard Rasmussen
Tlf.: 2139 0232
E-mail: per.overgaard@post9.tele.dk
Foreningens sekretær er:
Mogens Christensen
Tlf.: 2345 5117
E-mail: frimmogens@yahoo.dk

Uret ved den gamle stationsbygning i Havnegade

Arkivets adresse er:
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv,
Havnegade 7, 5900 Rudkøbing,
Tlf.: 6351 6325
Se evt. mere på: www.byarkivet.langelandkommune.dk

Lidt om Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Byarkivet, som det kaldes i daglig tale, er et af landets
ældste og største lokalhistoriske arkiver.
På arkivet findes der ca. 750 hyldemeter arkivalier af
forskellig art, indleveret af privatpersoner, foreninger
og institutioner. F.eks. har arkivet en stor samling af lokale aviser fra 1850 og op til i dag. Byarkivet har også
en omfattende samling af fotografier.
Brug af IT i registreringen af arkivalier og scanning af
fotos er eksempler på, hvordan omhu for bevaring af
fortiden går hånd i hånd med moderne teknologi - et
område, hvor Byarkivet går foran.
Byarkivet har åbent tirsdag til torsdag fra kl. 10.00 til
15.00. Arkivets ansatte og frivillige hjælper gerne med,
at finde oplysninger frem eller forklare, hvordan man
evt. selv kan finde mange informationer på internettet.

Hvorfor er der brug for en Støtteforening?

Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv
blev stiftet i 2003 af en gruppe borgere, der fandt det
vigtigt, at byens og øens historie bevares og formidles
til interesserede.
Medlemmerne af støtteforeningen er dem, der vil råbe
vagt i gevær, hvis kommunens politikere skulle finde
på, at beskære bevillingerne til arkivet drastisk, hvad
der heldigvis endnu ikke er sket.
Hvert år i maj holder foreningen generalforsamling
med et foredrag, der relaterer til arkivets arbejde, ligesom Støtteforeningen deltager i det årlige åbent hus arrangement på ”Arkivernes dag” i november.
Alle Støtteforeningens medlemmer modtager Byarkivets elektroniske nyhedsbrev, hvis de sender deres email-adresse til:
ew@langelandkommune.dk
Nyhedsbrevet kan også hentes i papirudgave på arkivet
og man kan se det på Byarkivets hjemmeside:
www.byarkivet.langelandkommune.dk

