København, januar 2017

Til menighederne!

Information om aflevering af materialer til BaptistKirkens arkiv i Tølløse og Viborg
1) Fremover gælder der tre hovedregler for aflevering til vort arkiv og brug af arkivets materialer:
 Arkivet i Tølløse bevares, og det er hertil menighederne fortsat skal aflevere historisk materiale
 BaptistKirkens arkiv er flyttet til Landsarkivet i Viborg og kun herfra kan materialet udlånes
 På arkivet i Tølløse samler vi fortsat materialer, der med års mellerum flyttes til arkivet i Viborg
Nye arkivarer i Tølløse er Margith og Aage Sprotte, der tilhører Midtsjællands menighed. Kontakt dem på:
Adresse: Holmehave 36, 4100 Ringsted. – Mail: mage@sprotte.dk – Telefon: 20 42 54 85 eller 23 25 63 19.
Rigsarkivet i Viborg kan benyttes via denne mail: https://www.sa.dk/brug‐arkivet/besoeg/viborg
2) Arkivet i Tølløse og i Viborg er inddelt i følgende afsnit, der indikerer, hvilket materiale vi modtager:
 Menighedsarkiver, hvortil den enkelte menighed kan aflevere historisk materiale
o Herunder hører: Protokoller, korrespondance m.v., relevant for jeres lokale menighed,
samt årsbudskaber og jubilæumsskrifter, der ikke er forsynet med et ISBN‐nummer
 Personarkiver for fx præster, forskere, medarbejdere eller andre med store mængder arkivstof
o Herunder hører: Dagbøger, billeder, der skal være ledsaget af forklarende tekster, m.v.
 Arkiver for BaptistKirkens arbejde, fx sekretariatet, landsorganisationerne, udvalgsarbejdet m.v.
3) Arkivet i Viborg modtager kun arkivalier – derimod ikke bøger og pjecer med ISNB‐nummer
 Arkivalier omfatter ovennævnte effekter, men derimod ikke bøger o.l. med ISBN‐nummer
o Sådanne bøger bør afleveres til Det kongelige Bibliotek eller til Statsbiblioteket
 I Tølløse opbevares en samling af bøger, der er udgivet på BaptistKirkens skiftende forlag
o Sådanne bøger kan læses i Tølløse, men bør også kunne lånes via bibliotekerne
4) Ved aflevering i Tølløse skal materialet være renset for metalclips og plastik – og sorteret efter aftale
 Aflevering sker efter aftale med de ovennævnte arkivarer: Margith og Aage Sprotte
BaptistKirkens ledelse glæder sig over den indgåede aftale med Rigsarkivet i Viborg. Det betyder, at alt det
historiske materiale er tilgængeligt for alle på Rigsarkivets normale vilkår. Hvorvidt vort materiale bliver
digitaliseret – og derfor kan læses via PC – afgøres af, hvor stor efterspørgslen er for BaptistKirkens arkiv.

Det vil glæde os, hvis menigheder, der ikke har eget arkiv, afleverer det baptist‐historiske materiale.
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