Beretning 2016 for
Alslev Sognearkiv
2016 er ved at ”rinde ud”, og der kan gøres status over Alslev Sognearkiv’ virke
gennem året.
Rytmen med to ugentlige åbningstider – mandag aften og onsdag formiddag - er fortsat.
Den produktive del af aktiviteterne er stadig knyttet op på arkivlederen samt Elly Jessing.,
men hyggekaffen onsdag har også betydning, og er i 2016 suppleret op med Kurt Søgaard.
Arkivet har fortsat mange aktiviteter i gang, og kapaciteten med de nuværende edb-duelige
medarbejdere er vist nået.
Arbejdsrytmen er udover åbningstiderne: Der er løbende taget over 175 billeder til vor
dokumentation ”Årets gang i Alslev” Der er optaget over 30 filmklip til Face Book, der
trofast følges af 480 ”venner”, og et klip med dagplejere nåede ud til over 35.000 adresser. Et
”kedeligt” informativt opslag når kun ud til ”vennerne”, men ellers er vi forvænte med, at vi
når mellem 1.500 og 3.000 adresser, når der er mere ”sjov” i opslaget.
Foredraget ved Danske Seniorer om ”Alslev Fiskeri” var velbesøgt med 45 interesserede
tilhørere. Vandreturen ved Byfesten ”Fortællinger langs Gul Rute” havde over 30 deltagere,
og Arkivets Dag havde 25 besøgende, der hørte om ”Alslevs Gårde fra 1662 til 2016”.
Størst publikum har arkivet til fællesspisningen i forsamlingshuset, hvor der var fuldt hus
med 150 gæster til stegt flæsk og lysbilledshowet ”Årets gang i Alslev”, og som noget nyt
også en kort film på 8 minutter med samme tema.
Hver måned har vi stadig et billedopslag på vor hjemmeside, og det er efterhånden blevet til
næste 100 billeder med tekst.
Der er kommet 31 afleveringer til arkivet. Meget mindre end de seneste år, men noget har
også ret. Til gengæld var afleveringen fra Hans Rask’ dødsbo ”gigantisk”.
I år har vi for anden gang udgivet en ”Alslev Kalender” og vi er vist ved, at finde frem til
en varigt produkttype, og har p.t. solgt over 40 kalendere.
Der er blevet indkøbt en bærbar computer til Elly Jessing, og repareret på vore gamle
apparater. Skolen har ”foræret” arkivet en laserprinter, og det giver mulighed for tryk i
professionel kvalitet.
Arkivet har også fået optaget en ”drone film” med udsigt henover Alslev By. Det blev
sponseret af Borgerforeningen med 75 % af udgiften på kr. 3.500.
Trods alle vore aktiviteter og medfølgende udgifter er økonomien god. Vi kan fortsat i flere
år frem have glæde af den store pengegave fra Inger Rask. Vi har fået et underskud på kr.
5.000, men der er stadig næsten kr. 30.000 på ” kistebunden”
Støtteforeningen har god og stabil lokal opbakning. Der er 120 husstande ud af 650 mulige,
der venligt sender kr. 75 af sted til os. Det giver økonomisk basis for vore aktiviteter, og
Skads Brandkassens fond har også i år betænkt os med et fint beløb.
Arkivlederen har igen i år haft en artikel i årbogen for Historisk Samfund for Ribe Amt.
Denne gang var det om ”Alslev-Hostrup Sogneråd fra 1868-1970”
Som en ny aktivitet tilbyder vi nuværende og tidligere ejere af landbrugsejendomme i
sognet at opleve 45 minutters underholdning om en konkret gård. Det er der allerede 3
familier, der har benyttes sig af .
Dette var beretningen om Alslev Sognearkivs virke i 2016. Vi håber på fortsat højt
aktivitetsniveau, og opbakning i sognet. Og, så håber vi også på, at vi kan blive i de
nuværende rammer. Der er ”rumlen i det fjerne” om, at skolen godt selv kan bruge vore
ydmyge kvadratmetre.
Alslev, den 16. december 2016.

Hans Ole Villadsen
arkivleder

Hvad der sker i dag, er historie om 100 år.

