Beretning for Alslev Sognearkiv 2018.
Rytmen i Alslev Sognearkivs arbejde 2018 fulgte de rutiner, der er blevet opbygget over de seneste 10 år.
1. Dagligt blev JydskeVestkysten og Ugeavisen gennemset for lokale artikler, så vor udklipsbøger blev
holdt ajour. 2. Der vvar to ugentlige åbningstider mandag aften og onsdag formiddag. 3. Løbende der var
fokus på fotografering af begivenheder i Alslev, og i 2018 kom der over 150 nye ”2018-billeder” i arkivets
”gemmer” 4. Der var opslag på arkivets facebookside hvert uge, og her indgik filmklip på lige fod med
billeder. 5. Hver måned blev ”månedens billede” vist på arkivets hjemmeside.
Konstant var der opmærksomhed på muligheden for at få ”indleveringer” til arkivet, og i 2018 blev det til
46 af slagsen mod 28 i 2017. Flest små og få ting/billeder, men også nogle større. Antallet af afleveringer
afspejlede, at arkivets synlighed blandt Alslev-borgerne var stor.
Igen i år var arkivets medvirkende ved Forsamlingshusets forårsarrangement ”Årets gang i Alslev” som
ubetinget igen var den største og mest profilerede begivenhed. Her fik arkivet en kærkommen mulighed for
at vise arkivarbejdet i Alslev overfor 150 deltagere. Det kommenterede diasshow var udgangspunkt for
arkivets fotobog ”Årets gang i Alslev”, og ved samme lejlighed blev årets Alslev-film vist - lavet af klip fra
arkivets facebookside.
Arkivet var også i 2018 tilstede ved et arrangement i pensionistforeningen, og lejligheden blev benyttet til
at opsamlet og nedskrevet nok en artikel til ”fortællinger fra Alslev Sogn”. Artiklerne offentliggøres på
arkivets hjemmeside.
Ved den lokale byfest var arkivet arrangør af en guidede tur, og på arkivets dag i november blev ”Alslev
Kalenderen” præsenteret. En ”fortællergudstjeneste” i kirken blev en stor oplevelse for arkivlederen.
Det var altid med den største fornøjelse, at arkivet modtog besøg. Det gjaldt både fysiske som
elektroniske. Vi forsøgte at give gæsterne en god information og oplevelse. Hen over året blev det kun til et
mindre antal (15-20) men så var der også tid/kapacitet til engagement.
Arkivets årlige husstandsomdelte skrivelse, var både en invitation til, at komme til arkivets dag og få et
glas hvidvin, samt en anmodning om økonomisk større til arkivets drift. Det er glædeligt, at der meget
stabilt er over 120 husstand i sognet som indbetaler det årlige kontingent på kr. 75. Dette giver kr. 10.000
til driften, og sammen med et kommunalt tilskud på kr. 5.500 og et bidrag fra Skads m.fl. herreders
brandkassens fond på kr. 2.500 gav arkivet midler til den løbende drift. Naturligvis kun fordi kommunen
stadig stillede lokaler til rådighed.
Årets regnskab viser balance mellem indtægter og udgifter, og arkivets formue er stadig på kr. 30.000
Bag kulisserne registreres og opdateres vort arkivmateriale på det fortræffelige registreringssystem
Arkibas5. Det er primært arkivlederen, der sidder ved tastaturet. Personsøgning og personregistrering tager
Elly Jessing sig af, medens Inger Nielsen har ansvaret for arkivets udklipssamling. Kurt Søgaard optog også i
2018 flere interviews på båndoptageren.
Så vor interne konklusion er, at arkivet opfylder de tre hovedformål: 1. indsamle 2. registrere/opbevare
og 3. formidle sognets historie. Samtidig har vi fuld fokus på, at ”det er sker i dag, er historie i morgen”
Alslev, december 2018.
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