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Åbningstider: 
Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 

eller efter aftale. 
(lukket i skolernes ferie) 

 
 

"Bevar fortiden - for eftertiden” 
 

"Livet er ikke de dage, vi har levet 
men som vi husker dem" 

Søren Knudsens forslag til placering af Fregatten 
Jyllands anker i Juelsminde (1933) 

Odelsgade 2020 

Fregatten Jyllands anker på Stormolen (2020) 



Juelsminde Lokalarkiv 
Tofteskovvej 12 G 
7130 Juelsminde 

Formål 
• at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, 

billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med 
tilknytning til As, Klakring og Juelsminde sogne, dens 
borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid 
og nutid 

• at stille det samlede materiale til rådighed for 
offentligheden efter de gældende regler for 
tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at 
fremme kendskabet til og styrke interessen for As, 
Klakring og Juelsminde sognes  historie 

 

Dækningsområde 
As, Klakring og Juelsminde sogne. 

 

Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark 
• Juelsminde Lokalarkiv er medlem af SLA 

(Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark). 
• Gennem medlemskabet af SLA er vi tilknyttet det 

landsdækkende edbsystem ARKIBAS. 
• Her bliver oplysninger om arkivets arkivalier og billeder til- 

gængelige på www.arkiv.dk i den udstrækning, de bliver 
registreret i Arkibas. 

 

Samarbejdspartnere 
• Der samarbejdes med de øvrige lokalarkiver i Hedensted 

kommune i Hedensted Kommunes Lokalhistoriske Samvirke. 
• Lokalarkivet drives i nært samarbejde med Hedensted kommune, 

der støtter arkivet økonomisk. 

Åbent for alle 
 

Lokalarkivet er åbent for alle, der har interesse for 
lokalhistorie eller er interesseret i at finde yderligere 
oplysninger om personnavne, stednavne, begivenheder o. 
lign i lokalområdet.  
Lokalarkivet er derfor også interesseret i alle oplysninger, 
som kan have lokalhistorisk interesse.  
Det gælder f.eks. billeder, dokumenter og fortællinger af 
personer, begivenheder, bygninger, erhverv m.v. og 
papirer, som viser eller fortæller noget om vores 
dækningsområde. 
 

Bliv medlem af Juelsminde lokalarkiv: 
Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem, - 
og derved støtte arbejdet i Arkivet (se hjemmesiden) 
 

Medarbejdere (Arkivet drives af frivillige medarbejdere): 
 
Leder: 
Erik Thorborg 2671 5469 
 
Øvrige medarbejdere: 
Christian Schiang 2366 7540 
Jessie Børglum 5356 1975 
Knud Erik Müller 2963 4908 
Lykke Mehlsen 6116 2394 
Niels Frederiksen 2175 5664 
Olaf Bach 2328 3111 
Ole Pedersen (kasserer) 4011 3885 
Palle Toft Jensen 4046 3879 
Per Bak 2259 1017 
 


