Årsberetning for Horne Sognearkivet 2018
Som indledning kan vi oplyse, at der er tilgået Arkivet 14 indleveringer i år, det er positivt.
Arkivet har i det forløbende år arbejdet ihærdig med at samle op på de registreringer som
har stået i vente portion, det gælder både billedscanninger og påsætning af navne. Alt det
arbejde skal gøre det lettere at registrerer det videre i Arkibas5. Disse registreringer har vi i
2019 store planer med, efter at det i en periode har ligget stille.
Det er altid rart når Guldkonfirmanderne besøger os på Arkivet i april måned.
Det som har optager os meget i år, var vores QR-kode tur som var den 15. maj i fint vejr, og
50 mødte op til turen som var en Cykel/bil tur. Vi besøgte 3 historiske steder i den nordlige
del af sognet. Turen sluttede i Anlægget i Tistrup hvor vi nød kaffen og historien om Peer
Perchs flyvetur til England under 2. verdens krig. Turen var på ca. 20 km. Og vellykket. I
skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på en ny tur sidst i maj.
Skole/Arkiv samarbejde har længe været et ønske for Arkivet. I 2018 kom der så en
henvendelse fra Skolens 0.-1.-2.-kl. om de måtte besøge os, og se hvad Arkivet arbejdede med.
30 elever fordelt på 2 hold + lærer fik et billede fremvisning ledsager af fortælling og indblik i
hvad vi arbejdede med.
Vi sendte en indbydelse med lærerne hjem til Skolen om at 5. -6.-kl. også var velkommen til et
besøg, og lige inden sommerferien havde vi en positiv oplevelse sammen med 21 elever og
deres lærer.

Vi konkluderede efterfølgende at Skole/Arkiv samarbejdet var god, og at vi skal forsøge at
holde fast i det.
Horne Menighedsråd havde igen i år bedt os om at lave en kirkegårdsvandring, her kom der
35 interesserede, hvor vi først gik turen på Kirkegårde, og sluttede af i Kirken med en Power
Point fremvisning. Fint arrangement hvor vi nu er i gang med at planlægge en ny
Kirkegårdsvandring 2019.

Til Arkivernes dag i nov. Havde vi valgt emnet ”Horne set fra luften” som frembragte mange
fine kommentarer.
Som noget nyt havde vi et fælles arrangement sidst i nov. med Horneklunds Venner. Emnet
var Billeder som vi mangler navne til. Der var mødt 56 interesserede op, og vi fik en rigtig fin
aften, og mange input til de ca. 60 billeder som blev vist i et PowerPoint fremvisning, hvor
enkelte billeder blev ledsaget af en historie fra en svundet tid. Denne aften udløste en
opfordring til en gentagelse, som vi også har planer om.
Jeg syns vi arbejder med mange positive registreringer, som giver Arkivet et godt overblik
over hvad vi råder over, men også at vi kan finde de fysiske arkivalier. Alt dette arbejder vi
forsat med, men kan også se at Arkivarbejdet skal forsynes med vedvarende energi, en energi
som Arkivlederen kan glæde sig over, medarbejderne har.
Desuden skal også nævnes, at vi har glæde af brugen at vores Hjemmeside, Facebooke, ISSUU
hvortil der er mange besøgende.
Vi bruger Dropbox som Arkivets vigtigste database.

Arkivet har ved udgangen af 2018 6 medarbejdere. Eva Plauborg, Bente Jakobsen, Børge
Andersen, Kurt Pallesen, Keld Jochumsen og Leif Sønderskov.
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