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   Igen i år 2015 kan beretningen for Alslev Sognearkiv indledes med, at det har været et godt 
år for vort lille arkiv med fokus på a)indleveringer og b)dokumentation af dagen i dag.   
 
   De sædvanlige aktiviteter er gennemført.  
   Aftenåbnet hver mandag fra 18.00 til 20.00, work shop hver onsdag formiddag fra 09.00 til 
11.30. Hver måned er der kommet et nyt billede frem på vor hjemmeside, og hver uge er der 
kommet aktuelle fotos eller filmklip på vor facebook profil. Fotoserien ”Årets gang i Alslev 
2014 ” blev udgivet for ottende gang med over 150 fotos, og billederne til årets bog 2015 er også 
taget.  
   Der er også blevet føjet flere artikler til serien på vor hjemmeside ”Fortællinger fra Alslev 
Sogn” så der nu er behandlet over 30 emner, og for tredje år har arkivet bidraget med en lille 
artikel til årbogen for Historisk Samfund for Ribe Amt.  
    Arkivet fik igen i 2015 lov til at komme i pensionistforeningen med et foredrag, og arkivet var 
for tredje år i forsamlingshuset, hvor vi til et af ”spis sammen arrangementerne” viste vort 
lysbilledshow over 2014. Til dette arrangement var der vist udsolgt med over 125 deltagere. 
   Desuden har arkivet medvirket ved udarbejdelse af en ”mini vejviser” til Alslev Kirke og en 
guide over de bevaringsværdige gravminder på Alslev Kirkegård.  
   Til Byfesten havde arkivet arrangeret en skattejagt for børn, samt en tur rundt i byen til ”det 
forsvundne Alslev” Skattejagten blev siden brugt til de største børn i børnehaven Hedevang med 
god respons.  
   Opbakningen omkring Støtteforeningen er dejlig stabil med over 110 betalende husstande, og 
Støtteforeningen har i 2015 bidraget med kr. 10.000 til arkivets drift. Dette sammen med kr. 
2.500 fra Skads m.fl. Herreders fond og kr. 5.500 fra Varde Kommune giver basis for dækning af 
arkivets driftsudgifter. Til betaling af investeringer i computere og lignende har arkivet stadig 
midler tilbage fra arven efter Inger Rasksen. 
  Det er værd at bemærke, at alle arkivets interviews på kassettebånd fra 1975-1990 er blevet 
digitaliseret, og at registreringssystemet Arkibas5 virke fortræffeligt 
   Antallet af afleveringer er stabilt. Igen i år har der været over 40 afleveringen.  
   Arkivets nye ”Alslev Kalender” udleveres gratis til alle personer, som har støttet arkivet med 
afleveringer eller på anden måde har hjulpet til. På forsamlingshusets julemesse i november 
kunne andre købe kalenderen for kr. 50  
  Arbejdsplanen for 2016 er udarbejdet som et pejlemærke for ambitionerne i det kommende år. 
Planer om en rapport med arbejdstitlen ”Landbrug i Alslev 2016” er største aktivitet. 
  På styrelsesmødet i februar 2016 forventes det, at nye vedtægter for arkivet konfirmeres. Der 
åbnes her for en større personkreds i styrelsen, men ellers er det mest redaktionelle tilpasninger.   
 
  Alslev Sognearkiv kom godt igennem 2015 (og undgik med nød og næppe et hvert arkivs 
mareridt – en brand), og 2016 tegner også interessant.  
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