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   Året 2014 blev for Alslev Sognearkiv igen et godt og produktivt arbejdsår.  
   Vore planer for året blev realiseret, dog er det valgt at bibeholde vor gamle hjemmeside. 
Den fungerer udmærket og endnu bedre efter at informationerne nu bringes i PDF filer. 
   Arkivet begyndte i 2014 at bruge ”de sociale medier”.   Der blev oprettet en face book 
profil, og næsten hver uge er der blevet lagt små filmklip fra Alslev ud på nettet.  
   Det fornemmes, at missionen er godt begyndt. Arkivet når ud til en yngre målgruppe, som 
normalt ikke har den store fokus på arbejdet i de lokale arkiver. 
   Samtidig supplerer face book profilen vor hjemmeside perfekt. Hjemmesiden anvendes til 
artikler og publikationer af blivende karakter om sognet, medens face book bruges til det, der 
sker her og nu. 
   Aktivitetsniveauet på arkivet er fastholdt fra tidligere år. Foredrag i pensionist-
foreningen, ture ved Byfesten, to ugentlige åbningstider, rapportaflæggelse ved arkivets dag, 
tekst til geocaching punkter, og månedens billede på hjemmesiden fortsætter på 6. år. 
   Støtteforeningen fik også i 2014 et pænt bidrag. 115 personer har indbetalt over kr. 11.000 
til sikring af arkivets daglige virke i 2015.  
   Der er modtaget 39 afleveringer, store og små i en interessant blanding.   
   Billedserien ”Årets gang i Alslev” er efterhånden blevet produceret i 8 år, og har de seneste 
2 år været et underholdende indslag i et ”spis sammen komsammen” i Alslev Forsamlingshus.   
   Fotobogen med billederne kan bestilles, og det blev i 2014 brugt af 5 personer, som en 
fødselsdagsgave til personen, der har alt, undtagen den seneste lokale fotoårbog.  
   Aftenåbningerne hver mandag er et tilbud, som ikke benyttes af mange, men så kan der 
blive ryddet op og blive gjort rent. Work shop onsdag formiddag har 4-6 deltagere, og der 
snakkes over kaffen, der udveksles informationer og arbejdes med arkivalierne.  
   Alslev Sognearkiv fik i første halvår muligheden for at skrive en artikelserie i 
JyskeVestkysten om historiske personer fra Alslev Sogn. Det blev til 45 personportrætter, 
og gav megen arbejde for arkivlederen, men også en tilsvarende positiv respons.  
   Arkivet har for anden gang bidraget med en artikel til årbogen for Historisk Samfund for 
Ribe Amt. Denne gang var det en fortælling om engvandingskanaler i Alslev Sogn.  
   Donationen fra boet efter Inger Rask har muliggjort indkøb af en ny computer mere, og med 
støtte fra Byfest komiteen vil sognearkivet investere i et godt filmkamera. Så kan dagen i dag 
dokumenteres med levende billeder.  
   Det nye edb registreringssystem Arkibas5 er startet op i november. De første erfaringer 
med systemet er endda meget positive, så nu kan der arbejdes målrettet på at ”finpudse” 
registreringerne, så de har kvalitet til publicering over Internettet.   
  Arbejdsplanen for 2015 er udarbejdet som et pejlemærke for ambitionerne i det kommende 
år, men det bliver aldrig helt som planlagt, og godt for det. 

  Samlet vurderet er Alslev Sognearkiv klar til et nyt spændende arbejdsår 2015. 
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