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   Så er 2017 et overstået kapitel, og traditionen tro skal der gøres ”status” over Alslev 
Sognearkivs aktiviteter i det forløbne år. 
 
   Der er efterhånden blevet opbygget tradition for, at lave en række opgaver og udføre en 
række procedurer, og de blev videreført. ”Business usual”. Dog blev der i sommerhalvåret 
lukket ned for arkivets åbningstid onsdag formiddag.  
 
   Arkivet bliver ikke overrendt af besøgende, og derfor bruges meget ”energi” på at formidle 
sognets historie på andre måder. Face book når vidt omkring med 520 faste følgere, arkivets 
hjemmeside med bl.a. med mange ”Alslev fortællinger” bliver ”godt besøgt”. Årets 
højdepunkt med næsten 150 deltagere er dog forårets seance med ”Årets gang” i 
Forsamlingshuset - endda tilsat steget flæsk og persillesovs.  
 
   Der er modtaget 27 indleveringer hen over 2017, hvilket er det laveste antal de seneste 10 
år. Måske naturligt og forklarligt, men opgaven med, at skaffe mere nyt materiale bør måske 
opprioriteres.  
 
   Støtteforeningen nyder bred opbakning i lokalområdet med cirka 120 betalende husstande.  
Det årlige bidrag til arkivet på cirka kr. 10.000 gør, at der er økonomi til mange aktiviteter og 
investeringer, og skaber balance i regnskabet.  I 2017 blev der købt en båndoptager til Kurt 
Søgaard og en dock station til Elly Jessing. Arkivets bærbare computer er klar til udskiftning i 
2018, så et nyt køb vil lægge beslag på hele den frie disponible ramme. 
 
   Arkivlederen har fået optaget en artikel i Vestjydske Fortællere om Hans Rask, der blev 
dræbt i 1. verdenskrig 1917, og Kurt Søgaard har i samme publikation beskrevet sin hobby 
som autografjæger. Der blev holdt foredrag ved Danske Pensionister, gået tur i Alslev med 
børnehavebørn, arrangeret cykeltur ved Byfesten, solgt kalenderen på Julemessen og sikkert 
meget mere.  
 
   Der har været besøg fra Utah på arkivet (Gail Jessen), og det gav en interessant opgave med 
fremfinding af informationer om hendes familie, der udvandrede fra sognet. Arkivlederens 
engelskkundskaber blev sat på prøve, da Donna Maxwell fra Royal Mount universitetet i 
Calgary, Canada gerne ville have oplysninger om Hans Rask, der havde læst der i 1916. 
 
   Men med hjælp af Tommy Lauridsen til Alslev Kalenderen, Heidi Overgaard til 
filmredigering, Kurt Søgaard til interviews og Erland Brydsø til billedredigering, er året 
forløbet godt for det faste team på arkivet bestående af Elly Jessing med speciale i 
slægtsforskning og gotisk håndskrift og arkivlederen Hans Ole Villadsen.  
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