Ferie-erindringer: Fortæl om din ferie.
Lokalarkivet indsamler ferie-erindringer, så man i fremtiden kan vide, hvordan det var at holde ferie
i vore dage.
Erindringerne skal indgå i det landsdækkende projekt Giv det videre, hvor de bliver vist på
hjemmesiden i hele 2017, og derefter vil de blive en del af arkivets samling.
Du kan skrive din erindring her, eller fortælle den til arkivaren.

Fortæl om ferien i 2017.
Hvor holder du ferie i år og hvorfor lige der? Hvad laver du i ferien? Bor du i sommerhus,
campingvogn, hotel eller telt? Eller holder hjemmeferie? Hvem holder du ferie sammen med? Skal
du dase eller være aktiv?

Fortsæt gerne på bagsiden >>
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Tidligere ferier / barndomsferier.
Hvordan holdt du ferie som barn? Eller da du var yngre end nu? Hvornår var du første gang i
udlandet?
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Hvad er en god ferie?
Sol og strand? Familieliv eller alenetid? Ukendte rejsemål, eller samme sted hvert år? Dase ved
poolen, besøge seværdigheder eller dyrke sport?

Hvor drømmer du om at holde ferie?
Hvor går næste ferie til? Og hvor ville du tage hen, hvis du vandt en million?
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Det bedste ferieminde:
Er der en ferie eller en ferieoplevelse, der har gjort særligt indtryk?
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Vi vil gerne bede om dit navn og adresse, samt fødselsår.
Vi tager et billede af dig, men vil også meget gerne have tilsendt et par billeder, der viser
noget af det, du har fortalt om.

Navn:_________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Fødselsår: ____________________________________________________________________

Jeg giver hermed tilladelse til, at min erindring må anvendes af Giv det videre, og
publiceres på hjemmesiden givdetvidere2017.dk. Erindringen må indgå i Faxe Kommunes
Arkivers samling, og videredistribueres til andre arkiver, samt offentliggøres uden
kommercielt sigte.
Eventuelle billeder, jeg overdrager sammen med erindringen, har jeg selv taget, og
arkivet får hermed rettighederne til at anvende billedet.

______________________________________________________________________________
dato og underskrift
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