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Så er 2013 ved at være overstået, og det er blevet tid til at gøre status over arkivets tilstand og 
aktiviteter gennem det forløbne år.  
 
Vi har modtaget 36 afleveringer, store som små. Bl.a. kom en søn af vor første arkivleder 
Agnes Jensen og afleverede et par kasser med papirer/kopier. Sidst på året fik arkivet de 
første skudsmålsbøger, og endda helt tilbage fra omkring 1850. Samlet vurderet er 
indleveringsniveauets omfang og kvalitet meget tilfredsstillende og det er godt, for i sagens 
natur, er indleveringer arkivets vigtigste fokusområde.  
 
Et foredrag om mejeriet blev afholdt i januar. Ved byfesten arrangerede vi såvel udstilling i 
hallen med tema ”Præster i Alslev”, som en velbesøgt (30 deltagere) vandretur. Arkivets dag i 
november havde samme antal gæster, og det er i forhold til andre sammenlignelige arkiver et 
højt besøgstal. Temaet var gårdene i Alslev Bys ejerlav, samt en fotoudstilling over de 
registrerede bevaringsværdige ejendomme i sognet.  Desuden har vi med skolens hjælp været 
vært ved Historisk Samfund for Ribe Amts præsentations af deres årbog, samt afholdt en 
kursusdag for Arkivsamvirket i Varde Kommune.  Ud over fotobog ”Årets gang i Alslev” er 
der også med hjælp af Werner Kjeldsen blevet lavet en fotobog, der dokumentere kirkens 
udseende før renoveringen.  
 
Støtteforeningen har i år fået indbetalinger fra 1o2 medlemmer, så det er en pæn stigning fra 
2012, hvor antallet af betalende var 76.  
 
Medio året fik vi fra et advokatfirma brev om, at arkivet var blevet betænkt i testamentet efter 
Inger Rask tidligere Vibæk med et beløb på kr. 50.000,-- Det kan nogle gange være svært at 
”få armene ned” og selv om beløbet ikke er udbetalt endnu, er der brugt penge på forskud til 
ny computer, et fotoapparat, et par nye borde m.m. 
 
Vi har også i år modtaget kr. 3.000 fra Skads m.fl. Herreders Brandkasses fond, og hen over 
årene er arkivet vel oppe på at have modtaget omkring kr. 100.000,-- i aktivitetstilskud fra 
fonden. Tak for det.  
 
Månedens billede er løbende kommet på vor hjemmeside samt sat op ved Brugsen og på 
Thueslund.  I 2014 er det tanken, at arkivet vil skifte over til den standardhjemmeside, som 
SLA har udviklet i 2013. 
 
Der har også været deltagelse i nogle kurser, bl.a. har Elly Jessing været på det første kursus i 
brug af vort registreringssystem Arkibas 4. I løbet af 1-2 år har en donation fra A.P. Møller, 
på 1,8 million muliggjort, at næste generation af registreringssystemet kan blive udviklet. 
Også her Tak til A.P. Møller for det.  
 
Hans Dirck har i efteråret valgt at forlade styrelsen. I stedet er Søren Byskov indtrådt.  
 
Velkommen til ham. 
 
Alslev, ultimo december 2013.  
 
Hans Ole Villadsen 
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