
Egen Sogns  
Lokalhistoriske Arkiv  

har brug for dig  
til at bevare historien

Fortiden har gjort os til det, vi er. Når vi interes
serer os for fortiden, kommer vi måske til at forstå 
noget om nutiden – og om os selv.
Vi stiller spørgsmål til fortiden – og prøver at 
svare på dem.
Skal du rydde op i dine egne gemmer eller i et 
dødsbo, så tænk på dit lokal arkiv.
Smid ikke gamle effekter i containeren, de kan 
have historisk værdi for eftertiden.

Støt Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Hvis du har interesse i Egen Sogn, opfordrer vi 
dig til at blive medlem af sognets lokalhistoriske 
arkiv. 
Med dit kontingent støtter du arkivets fortsatte 
arbejde med at bevare den lokale historie.

Hvad laver vi?
Vores væsentligste aktivitet er indsamling og 
 registrering af arkivalier.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes:
•	 Der er foredrag ved foreningens general

forsamling.
•	 Vi	arrangerer	udflugter	og	andre	foredrag,	når	

der er mulighed for dette.
•	 Vi laver mindre udstillinger med forskellige 

temaer i arkivets lokaler.
•	 Hvert år får vi trykt vores årsskrift med bille

der og tekst (sælges fra omkring december).

Hvad koster det at være medlem?
Medlemskab koster årligt 40 kr. pr. person og 
opkræves normalt i april/maj.
Kontingent kan betales:
•	 ved bankoverførsel til  

reg.nr. 8013 kontonr. 1010847 
•	 med MobilePay 2622 3753 
•	 på vores hjemmeside www.esla.dk
•	 i arkivet i åbningstiden eller efter aftale
•	 til en arkivmedarbejder.
Når du er blevet medlem og har betalt, får du et 
medlemskort, der gælder et år af gangen.

Sådan melder du dig ind
Send en mail til arkiv@esla.dk med oplysninger 
om navn, adresse og eventuelt email adresse.
Eller henvend dig til kasserer Inga Skjøth.

Kontakt
Adresse: Sommervej 17, Guderup, 6430 Nordborg

Tlf. til arkivet: 7445 9301

E-mail: arkiv@esla.dk

Åbningstid: Mandag kl. 1921

Henvendelse uden for åbningstiden:
Arkivleder Jørgen Wrang, tlf. 7445 8679
Jens Jørgen Jensen, tlf. 2082 7443
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Hvem er interesseret i det?
Kom ind i dit lokalhistoriske arkiv, hvis du har 
gamle ting, der kan have historisk værdi.
Vi kan gemme dine oplysninger om fortiden, så de 
kan blive til nytte og gavn for eftertiden.
Materialet kan gives som gave, deponeres eller 
arkivet kan få lov til at kopiere det.

Hvilke materialer er vi interesseret i?
Vi er interesseret i alle slags materialer, dokumen
ter,	landkort,	dagbøger,	fotografier	osv.	fra	både	
private, foreninger og virksomheder.

Hvad sker der med dit materiale?
Materialet bliver registeret og pakket i specielle 
arkivkasser og bliver opbevaret bedst muligt, så 
det	også	kan	findes	om	hundrede	år.
Desuden bliver materialet registreret elektronisk, 
så det efterfølgende er tilgængeligt på internettet 
på siden arkiv.dk.
Det er svært at vide, hvad der kan have interesse 
om f.eks. hundrede år, men spørg os hellere en 
gang for meget end en gang for lidt.

Er dit materiale sikkert?
Det er mere sikkert end du tror.
Du	bestemmer	selv	om	det,	du	afleverer,	må	 
offentliggøres. Hvis du mener, at dit materiale er 
for privat til, at alle må se det, kan det blive påført 
en klausul for en kortere eller længere periode. 
Det bliver således heller ikke tilgængeligt på    
arkiv.dk.
Arkiverne er desuden omfattet af bestemte love 
og regler om opbevaring og tilgængelighed.

Tærskning hos Wrang 1910 Genforeningsstenens indvielse 1921

Den gamle smedie Dyndved 1940 Genforeningsfest på Nymølle kro 1920Egen Kirke 1951


