
HER KAN DU VÆRE MED 
Har du mod på at skrive erindringer, men er usikker på, hvordan du får begyndt, så har 

Lokalarkivet og Dragør-Bibliotekerne nogle gode tilbud til dig i 2017. 

 
Torsdag den 24. august kl. 19.00: 

Fortæl om din by 

Lokalarkivet og Dragør Bibliotekerne inviterer til 
en ”omvendt” byvandring, hvor vi lægger ruten 
og du er guide. Undervejs vil vi gerne lægge ører 
til dine barndomsoplevelser.  Mødested: Hollæn-
derhallen, Halvejen 1. 
 
Torsdag den 31 .august kl. 19.00: 

Fortæl om din by 

Lokalarkivet og Dragør Bibliotekerne inviterer til 
en ”omvendt” byvandring, hvor vi lægger ruten 
og du er guide. Undervejs vil vi gerne lægge ører 
til dine barndomsoplevelser.  Mødested: Dragør 
Bibliotek, Vestgrønningen 18. 
 
Tirsdag den 5. september kl. 17.00 – 21.00: 

Husker du din skoletid? 

Har du gemt din første fristil? Billeder af skole-
kammeraterne eller programmet for skoleudflug-
ten? Dragør Lokalarkiv holder arkivaften hvor 
gerne vil se og høre om dine minder fra skoleti-
den. 
 
Lørdag den 23. september kl. 14.00 – 17.00: 

Skriveværksted 
Kender du angsten for det blanke papir? Så få 
hjælp i Dragørbibliotekernes og  
Lokalarkivets skriveværksted. Marie Østergaard 
Knudsen giver tips til, hvordan du gør.  
 
Tirsdag den 3. oktober kl. 17.00 – 21.00: 

Fodbold eller korssting? 

Hvad lavede du efter skoletid? Har du billeder fra 
fodboldkampen eller fra syholdet på Elisenborg? 
Dragør Lokalarkiv holder arkivaften hvor vi denne 
gang gerne vil høre om hvad du lavede i fritiden 
som barn og ung. 
 
 
 
 
 

 
Torsdag den 26. oktober kl. 12.00 – 14.00: 

Din livshistorie på nettet 
Måske er du opmærksom på hjemmesiden "Giv 
det videre 2017", hvor man kan dele sin livshisto-
rie med andre.  Du kan både bruge hjemmesiden 
til at få inspiration til din egen livshistorie ligesom 
du også kan uploade din historie. 
I it-caféen i Hollænderhallen kan du få vejledning 
til at uploade din egen historie. Vi guider dig også 
til skrivetips på nettet denne torsdag. 
 
 
Tirsdag den 7. november kl. 17.00 – 21.00: 

Var du bydreng som 

barn? 

Gik du til købmanden for din mor eller var du by-
dreng da du var ung?  
Dragør Lokalarkiv holder arkivaften hvor vi denne 
gang gerne vil høre om dine erindringer fra byens 
butikker. Tag også gerne billeder med! 
 
 
Tirsdag den 4. december kl. 17.00 – 21.00: 

Fester og fornøjelser 
Hvor fik du dit første kys og hvordan gik det for 
sig, når der var fest i byen? 
Dragør Lokalarkiv holder arkivaften, hvor vi den-
ne gang gerne vil høre om dine oplevelser fra 
ungdommens fester og mødesteder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBS: Til nogle af arrangementerne skal du købe 
eller reservere en billet. Se mere på: 
www.drabib.dk/arrangementer 
 

http://www.drabib.dk/arrangementer


an behøver ikke være borgmester, 
æresborger eller frihedskæmper for at 
have et vigtigt bidrag til vores fælles 

historie. 
 
I Dragør Lokalarkiv har vi masser af beretninger 
fra de mennesker, der har levet i Dragør og Store 
Magleby gennem tiden. Et lille udvalg ligger alle-
rede på www.Dragoerhistorie.dk 
 
Men vi vil gerne have flere, og vi vil først og 
fremmest gerne høre om dine oplevelser fra de 
sidste 50 år. 
 
Arkivet er derfor med i Giv Det Videre 2017 - et 
landsdækkende initiativ for at indsamle erindrin-
ger, historier og oplevelser om livet i Danmark, 
som skal skabe indsigt i, hvordan Danmarks histo-
rie har udfoldet og udviklet sig de seneste 100 år. 
 
Selve indsamlingen foregår på 
www.Givdetvidere2017.dk, hvor man enten selv 
kan skrive sin historie eller melde sig til at blive 
indsamler af andres historier.  
 
Man kan skrive helt frit eller ud fra forskellige 
temaer, ligesom skoleklasser kan gå med og skri-
ve og indsamle historier i undervisningen. 
 
Alle historier bliver bagefter afleveret til et arkiv, 
så skriver du om dine erindringer fra Dragør, en-
der de i Dragør Lokalarkiv. 
 
"Giv det videre” er en del af Historier om Dan-
mark, der er et tværgående samarbejde mellem 
DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen.  
 
 

 
 
 

ALLE 
HAR EN 
HISTORIE 
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http://dragoer.us14.list-manage.com/track/click?u=92347a97a5d86d13096f7df5c&id=e21c24ea82&e=e82e7a61ad
http://www.givdetvidere2017.dk/

