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HASDA
Medarbejderstaben i HASDA er på i alt 7 personer med formanden for HASDAs bestyrelsen John Pedersen i spidsen.
De enkelte opgaver er blevet løst af Arthur Hansen, Birthe Bayer, Gerda S Andersen, Gertie Kjøller, Sonja Andersen
under ledelsen af Preben Jalving.
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi følger op på de aktuelle opgaver og orienterer os om
kommende opgaver bl.a. i forbindelse med mulige jubilæer og udstillinger.
Gennem året har HASDA bidraget med arkivalier til udstillinger inden for Adventistkirken og ved jubilæer på institutioner
og i menigheder. Udstillingen ved Adventistkirkens årsmøde på Himmerlandsgården i maj måned havde fokus på skolevirksomhed i Danmark gennem 125 år. Udstillingerne ved regionsmøderne i Nærum og Køge havde atter fokus på den
skolevirksomhed, som er inden for Adventistkirken. Endvidere leverede HASDA billeder og udvalgte dokumenter til
udstillingen i forbindelse med Vejlefjordskolens jubilæumsdag i september.
Medarbejderne i HASDA har gennem året været optaget af at løse de forskellige opgaver, som er kommet til dem især
gennem henvendelser fra enkeltpersoner bl.a. i forbindelse med slægtsforskning eller studierelaterede afhandlinger,
opgaver og projekter. Der er leveret billeder og oplysninger til tre bøger, som er udkommet i år – ”Spejlet, der husker” om
fotografdynastiet Lund i Grindsted af Jeremy Watts, ”Reaching Post-Christian Europeans” af Bjørn Ottesen og ”Håb –
trods alt” af Kaj Pedersen. Aktuelt er to forskere i dialog med arkivet for dokumentation af Adventistkirkens forståelse af
historiske og sundhedsmæssige forhold. Den interne opgave med at systematisere det store billedmateriale er delvis
afsluttet, og foran ligger opgaven med at systematisere de trykte materialer med henblik på lettere tilgængelighed til
arkivets store samling.
Arbejdet i arkivet er kommet fri af IT-problemerne. Der ligger nu et arbejde med at samle og systematisere indholdet fra
de forskellige back-up og eksterne harddiske. Medarbejdere har endvidere deltaget i kurser hos Sammenslutningen af
lokalarkiver for dermed at udnytte arkivsystemet Arkibas bedre.
Lokalerne i Daugård er ikke store. Egentlig er der ikke plads nok i lokalerne, når vi har åbent om tirsdagen; men ledige
lokaler i Vejlefjordkirken og på Vejlefjordskolen gør det muligt at fungere. De trange kår forsinker os i ekspeditionen af
nogle af de opgaver, som vi arbejder med.
Der er en sund økonomi i HASDA takket være driftstilskud fra Adventistkirken og støtte fra Tipsmidlerne. Sammen med
salg af tjenesteydelser giver disse midler os mulighed for at gennemføre de aktiviteter, som er beskrevet.
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