MARTS 2019
Arrangementer forår 2019
Sammen husker vi mere! Historiske værksteder om Hals

Mød Hals Arkiv på Ladegården i Hals onsdag den 20. marts, onsdag den 10. april og onsdag den 22.
maj – alle dage kl. 14-16.
Hals Arkiv viser nyindsamlede billeder fra Hals og omegn, og vi håber du vil bidrage ved at låne os
dine gamle billeder. Se efter i fotoalbums, kommodeskuffer og snak med familie - der er sikkert
guld i gemmerne
Arrangører: Hals Sogns Menighedsråd og Hals Arkiv. Kaffe og småkager: 10 kr.

Torsdag den 4. april, kl. 19 – Foredrag og billeder med Preben Fribert

Mit liv ved og omkring Hals havn i tiden 1935 - 1950.
Preben Fribert er søn af strandvagtmester Fribert, ansat ved Toldvæsenet i Hals fra 1929 til 1942.
Sted: Ladegården, Østergade 32, Hals
Gratis entre, kaffe og småkager 20 kr.
Arrangører: Hals Sogns Menighedsråd og Hals Arkiv.

Lørdag den 27. april, kl. 14-17 - Historisk Værksted om Vester Hassing/Stae

Hals Arkiv viser billeder og udvalgte arkivalier fra Stae og Vester Hassing – og fortæller om arkivets
arbejde. Hals Arkiv har en del billeder fra området, men vi håber også, at du vil bidrage ved at låne
os dine billeder til scanning og registrering. Kig i gemmerne, vi er interesserede i alle typer billeder.
Sted: Sognegården Vester Hassing
Fri entre og der vil blive serveret øl/vand
Arrangører: Vester Hassing Menighedsråd og Hals Arkiv

Mandag den 13. maj, kl. 19 - TUR I ASLUND PLANTAGE

Få en guidet tur rundt i Aslund Plantage, hvor der fortælles om området fra istid til nutid.
Turen varer ca. 2 timer og er på ca. 3 km. i et bakket område. Fornuftigt fodtøj tilrådes.
Mødested: Den store parkeringsplads (ovenfor Vester Aslund – Aslundvej 81)
Arrangør: Hals Museumsforening og Arkiv
Guide: Klem Thomsen
Af hensyn til at alle skal kunne høre, er der begrænsede pladser. Tilmelding senest onsdag den 8.
maj på e-mail til arkiv@halshistorie.dk

Søndag den 26. maj, kl. 10-15 – Åbnet hus i foreningslokalerne i Gandrup Sundheds- og
Foreningshus
Mød de foreninger, der bruger huset. Bl.a. Hals Arkiv, Østvendsyssel Vævekreds, De kreative i
Gandrup, Sundhed i Bevægelse. Se hvilke muligheder og lokaler der er i huset.

Hals Kirke – 800 års jubilæum – indsamling af billeder.

September 2019 bliver der en del arrangementer i anledning af Hals Kirkes 800 års jubilæum. Hals
Arkiv vil gerne bidrage med udstillinger i Hals by, men vi mangler jeres hjælp :-)
Vi vil gerne lave et ”familiealbum” for Hals, dvs vi vil gerne låne jeres billeder af dåb, konfirmation,
bryllup, gravsteder mv. Billederne skal være taget i og omkring Hals Kirke. På den måde kan vi lave
en udstilling, der viser kirkens betydning i folks liv – og selvfølgelig bevare billederne for eftertiden.
Vi modtager billeder på de historiske værksteder i Hals, på Hals Arkiv og der kommer et par
specielle indsamlingsarrangementer, når vi nærmer os jubilæet.

Foto: Sylvest Jensen, KB

Hals Arkivs arbejde – registrering og hjemmeside
Vi har nu næsten 6000 billeder registreret på www.arkiv.dk og 300 arkiver. Hals arkiv modtager gerne
fotos både som gave og til låns. Vi er interesseret i hele den gamle Hals Kommune. Får vi dem som
gave bliver giveren registreret, og vi registrerer efterfølgende hvert enkelt billede i vores digitale
arkivsystem og gemmer fotoet i vores fotosamling. Tak til alle der har bidraget.
Får vi dem til låns, skanner vi hvert billede i høj opløsning og gemmer dem på vores harddiske. Giveren
bliver registreret, og vi registrerer hvert enkelt billede i det landsdækkende digitale arkivsystem.
Dokumenter – Smid ikke noget ud! – Vi modtager gerne dokumenter, såsom breve, ejendomspapirer,
kontrakter, fæstebreve, skiftebreve, forsikringspapirer, dagbøger, erindringer, scrapbøger, regnskaber
og protokoller fra foreninger og virksomheder – og meget mere. Vi modtager helst de originale
dokumenter, de vil blive omhyggeligt opbevaret og registreret. Kig i gemmerne – både hos dig selv og
familien – der er måske ”arkivguld” :-)
På vores hjemmeside www.halshistorie.dk finder du en masse historiske artikler – fortællinger og
beskrivelser af huse og gårde i vores dækningsområde.

Hals Arkiv – hvordan bidrager du til arkivets arbejde?
Vores økonomi er baseret på medlemskontingenter og et mindre tilskud fra Aalborg Kommune. Vi
arbejder alle frivilligt i bestyrelsen og Hals Arkiv. Vi bruger penge på årsskrift, nødvendigt IT til
registrering og scanning, syrefri kuverter og kasser til opbevaring af arkivalier, kurser for arkivfrivillige,
udstillinger, arrangementer, mm.
Hvis du vil være medlem: Indsæt kontingent på reg.nr. 9070 - kontonr: 06 400 123 58
- HUSK endelig at angive dit navn i meddelelsesfelt – og send en mail til arkiv@halshistorie.dk - ellers
ved vi ikke, hvem der har indbetalt. Sender du en mail, er du også sikker på at få vores nyhedsmails.
Du vil modtage vores årsskrift hvert år i marts, sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Medlemskab for én person koster pt. 100 kr. pr. år. Medlemskab for to personer i samme husstand
koster 150 kr. pr. år. Sponsormedlemskab koster 300 kr. pr. år. Din virksomhed/forening vil blive
nævnt i årsskriftet. Livsvarigt medlemskab koster 2.000 kr.
Du kan også støtte ved at blive frivillig. Du deltager med det, der interesserer dig og i det omfang du
har tid. Vi har mange opgaver – og du er velkommen til selv at byde ind med flere ideer. Lige for tiden
arbejder vi med registrering af billeder, ordning af arkivalier, artikler til årsskrift og hjemmeside,
slægtsforskning mm. Registrering af billeder kan man sagtens sidde hjemme med, når man først er lidt
”udlært” :-)
Persondata
Som du sikkert har bemærket, er der kommet nye regler om behandling af persondata. I forhold til dig
som modtager af Hals Arkivs nyhedsmail har vi kun de informationer om dig, der er nødvendige for at
kunne sende dig vores nyhedsmail 4 gange om året. Vi passer naturligvis godt på disse data. Nyhedsmail
sendes til din e-mail-adresse, som er den eneste oplysning vi gemmer til det formål. Du kan altid
framelde dig vores nyhedsmail ved at sende mail til arkiv@halshistorie.dk.
Venlig hilsen Tove Michelsen
Formand/arkivleder
Hals Arkiv arkiv@halshistorie.dk - 26152705
Hjemmeside : www.halshistorie.dk
Facebook: https://www.facebook.com/groups/247571408712208/?fref=ts
Se Hals Arkivs registrerede billeder på www.arkiv.dk

