
Skærum Lokalhistoriske 
Arkiv er et udvalg under 
Skærum Sogneforening, og 
har til opgave at indsamle, 
b e v a r e o g f o r m i d l e 
Skærum sogns historie.  
Har du spørgsmål t i l 
arkivet, ting du gerne vil 
indlevere / udlåne eller har 
du ikke mulighed for at 
komme i arkivets åbnings-
tid, så kontakt arkiv-
udvalget: 

skaerumarkiv@outlook.
dk 

Gunnar Andersen 
Bondgårdsvej 7, Skærum 

9900 Frederikshavn 
Tlf. 30 61 08 31 

Lis Toft  
Katsigvej 2, Skærum 

Tlf. 98 47 31 10 

Poul Erik Jensen  
Gravensmindevej 41, 

Skærum 
Tlf. 98 47 34 06 

Peter J.H. Jeppesen 
Katsigvej 47, Skærum 

tlf. 22 97 16 67 

Du er altid velkommen til 
at besøge arkivet. 
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Skærum 
Aktivitetshus 

Borgervej 25, 
Skærum 

Skærum Lokalhistoriske 
Arkiv modtager gerne 
billeder, avisudklip, gamle 
protokoller samt andet 
t rykt og håndskreve t 
materiale, der kan være af 
interesse for eftertiden - 
også nyere materiale. Det 
bliver også historie engang 
og kan være til glæde for 
vores efterkommere. 

Byvandring i Skærum 

!  

Vi mødes ved Arkivet 
onsdag den 22. august  
kl. 1900 og går en runde i 
byen. Undervejs snakker vi 
b l . a . o m , h v a d d e 
forskellige bygninger har 

huset, og har du en god 
historie, vil vi også gerne 
høre den. 
Bagefter er Arkivet vært 
ved kaffe og kage. 

Arkivet holder åbent 
august-maj: 

onsdage i ulige uger 
kl. 19- 21 

- samt efter aftale. 
Desuden afholder Arkivet 

hvert år i august et 
arrangement, der 

annonceres i årets folder. 

!  

Arkivdage i 2018-2019: 

15. og 29. august 

12. og 26. september 

10. og 24. oktober 

7. og 21. november 

5. december 
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2., 16. og 30. januar 

13. og 27. februar 

13. og 27. marts 

Åbent hus 6. april 

10. og 24. april 

8. og 22. maj


