Midlertidig hjemmeside for
Hals Museumsforening og Arkiv

Hals Arkiv
Borgergade 39, 9362 Gandrup
e-mail: arkiv@halshistorie.dk
Formand:
formand@halshistorie.dk

Hals Arkivs hjemmeside er blevet hacket. Alle vores fortællinger er stadig tilgængelige, men hele
indpakningen er mistet. Vi har besluttet at opbygge en hel ny hjemmeside, hvormed vi mener de samme
historier, men i en ny indpakning. Da det godt kan tage nogen tid, vil vi midlertidig stille vores historier og
fortællinger til rådighed via denne side.
Kontaktoplysninger:
•
•

E-mail: arkiv@halshistorie.dk
Telefon: 26 15 27 05

Hals Arkiv ligger i Sundheds- og Foreningshuset, Borgergade 39, 9362 Gandrup (gå højre om
hovedbygningen og følg skiltene mod Hals Arkiv, som ligger inde imellem de to bygninger).
Hals Arkiv har åbent tirsdage kl. 15:00 – 21:00.
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.

Arrangementerne i efteråret 2019 er under planlægning
Datoer kommer senere

Seneste nyt fra Hals Arkiv: http://www.halshistorie.dk/Nyhedsmail%20marts%202019.pdf
Se Hals Arkivs registrerede billeder på: www.arkiv.dk
(under udvidet søgning skrives ”Hals Arkiv” under filtreringen af Arkiv)
Nyeste historier på hjemmesiden: http://www.halshistorie.dk/Nyeste%20historier.pdf
Nyeste huse på hjemmesiden: http://www.halshistorie.dk/Nyeste%20huse.pdf

Historier fra
• Hals http://www.halshistorie.dk/Hals_historier.pdf
• Vester Hassing http://www.halshistorie.dk/VH_historier.pdf
• Gandrup http://www.halshistorie.dk/Gandrup_historier.pdf
• Ulsted http://www.halshistorie.dk/Ulsted_historier.pdf
• Hou http://www.halshistorie.dk/Hou_historier.pdf
• Stae http://www.halshistorie.dk/Stae_historier.pdf
• Øster Hassing http://www.halshistorie.dk/OH_historier.pdf
• Holtet http://www.halshistorie.dk/Holtet_historier.pdf
• Gåser http://www.halshistorie.dk/Gaaser_historier.pdf

Huse i
•
•
•
•

Hals http://www.halshistorie.dk/Hals_huse.pdf
Vester Hassing http://www.halshistorie.dk/VH_huse.pdf
Gandrup http://www.halshistorie.dk/Gandrup_huse.pdf
Øster Hassing http://www.halshistorie.dk/OH_huse.pdf

Billeder fra
• Hals http://www.halshistorie.dk/Hals_billeder.pdf
• Vester Hassing http://www.halshistorie.dk/VH_billeder.pdf
• Gandrup http://www.halshistorie.dk/Gandrup_billeder.pdf
• Ulsted http://www.halshistorie.dk/Ulsted_billeder.pdf
• Hou http://www.halshistorie.dk/Hou_billeder.pdf
• Stae http://www.halshistorie.dk/Stae_billeder.pdf
• Øster Hassing http://www.halshistorie.dk/OH_billeder.pdf
• Holtet http://www.halshistorie.dk/Holtet_billeder.pdf
• Gåser http://www.halshistorie.dk/Gaaser_billeder.pdf
• Hals kommune (1970-2006) http://www.halshistorie.dk/Andre_billeder.pdf

