Årsberetning for Horne Sognearkiv 2019
Arkivet har modtaget 6 indleveringer i det forløbne år, lidt færre end tidligere, dog kunne vi
med glæde sige tak for en indlevering fra Horne Idrætsforening.
Vi har i flere år opfordret vores foreninger til at afleverede foreningsprotokoller og billeder
m.m. Det er godt nok en vanskelig øvelse, da flere af vores foreninger synes disse arkivalier
ligger bedst ved formanden.
Årets gang på arkivet har lignet året før, dvs. vi har haft travlt, både med registreringer
intern, men er også igen klar til registreringer til Arkibas.
I år havde vi besøg af 2 hold gl. konfirmander, ét hold Guldkonfirmander og en 55 års
konfirmander, både arkivet og konfirmander havde en fin dag.
Arkivets QR-kodeprojekt har nu 11 sognehistoriske steder at byde på, interessante steder
synes vi, dog har vi mistet én QR-kodemarkering, som af uforklarlig grund er blevet fjernet,
ærgerlig at man ikke kan have sådanne markeringer i fred. Vores QR-kode cykel/bil tur i
maj samlede 65 interesserede borgere, i år besøgte vi 4 steder. Turen sluttede med kaffe og
kage. Vores QR-kodetur i 2020 bliver erstattet af en Byvandringstur i juni.
Lige for at sætte kronen på værket med et besøg på vores QR-kodested – Abrahams Dam, et
sted son ligger næsten uberørt hen og danner en naturperle, Navnet stammer fra tateren
Abraham Johansen der i 1800-tallet boede her (i en jordhulelignende bolig) med sin familie,
og netop i år fik vi besøg af Abraham Johansens tiptipoldebarn. Karen Marie fra Ålsgårde i
Nordsjælland var meget begejstret, men også berørt over at se stedet, men Arkivet var også
beæret over besøget, for det er jo sådanne oplevelser, der giver næring til det daglige arbejde
på et Sognearkiv.

Karen Marie Biersted besøger her Abrahams Dam i Stundsig, Horne.
Vores Kirkegårdsvandring i samarbejde med Menighedsrådet samlede ca. 50 personer og vi
havde igen i år fundet nogle interessante gravsteder som vi besøgte. Og med et efterfølgende
PowerPoint fremvisning i kirken fremkaldte det flere gemte eller glemte historier om
personerne. Arrangementet sluttede med kaffe og kage, og ikke at forglemme, den gode snak
som fulgte om personerne.
På Torvedagen i august havde vi som sædvanlig en stand, som var godt besøgt.

Sidst i okt. havde vi et fællesarrangement med Hornelunds Venner, nr. 2 i rækken som vi
kalder en ”Billedaften.” Her viser vi ca. 60 billeder på det store lærred fra en svunden tid.
Formålet er at vi får en snak om billederne, men også at nogle af billederne kaster en god
historie af sig, og så indeholder nogle af billederne også spørgsmål til manglende oplysninger,
som Arkivet så efterfølgende kan afslutte med de rigtige data. Her var 57 personer mødt op,
lige det antal som lokalerne kan rumme.
Arkivet har i det forløbne år haft 22 åbningsdage hvor man kan komme og besøge os. Vi har i
år også haft besøg af SVAs konsulent Karen Jermiin Nielsen, hvor vi fik en snak om Arkivet
daglige gang, og især om registrering til Arkibas. Et godt og udbytterigt møde.
I december mistede vi vores trofaste medarbejder Børge Andersen, som siden 2005 har været
med i mange af Arkivets aktiviteter, det var således Børge der indførte Arkibas på Arkivet,
han var Arkivets mand når det gjaldt slægtsforskning, og hans billedregistreringer var også
omfattende. Børge vil blive savnet. Ære være hans minde.
Ud over de daglige opgaver har vi også i år registreret avisudklip, fotograferet de ny gravsten
på Kirkegården, købt udstyr til overspilning af HVS-videobånd, så vi får en digital udgave af
disse bånd. Desuden holder vi liv i vores Hjemmeside www.hornesognearkiv.dk – Arkivets
Facebooke profil @Horne Sognearkiv. og ISSUU Horne Sognearkiv, hvor vi nu har 63
publikationer.
For årsberetningen Leif Sønderskov, den sidste som Arkivleder, idet Arkivet har fået Bente
Jakobsen som ny Arkivleder. Dog er jeg stadig tilknyttet Arkivet som medarbejder, som
derudover har. Eva Plauborg, Keld Jochumsen og Kurt Pallesen.
Horne Sognearkiv,
(LHA 573-04)
Hornelund 27, 1. sal.
Horne, 6800 Varde
Arkivets åbningstider er 1. og 3. tirsdag om måneden fra kl. 15 – 17. samt efter aftale.
Post skal tilgå Arkivleder
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