
Jeg ønsker: 

 
 Personligt medlemsskab 
 
 
 At blive orienteret om ASRA 
 
Sæt kryds  (du kan også indmelde dig via vores hjemmeside) 
 
 
Navn:__________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________ 
 
Postnr. By:_____________________________________ 
 
Tlf.nr._________________________________________ 
 
Mailadresse:___________________________________ 
 

ASRA  Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 

 
Har til formål at opbevare gamle protokoller, billeder, faner og andre effekter, 
der kan være med til at fortælle Socialdemokratiet og fagbevægelsens historie, 
så den kan, bevares for eftertiden til glæde for vore efterkommere.  
Det sker ved de bliver registreret og lagt i søgbare databaser på lige fod med 
andre arbejderarkiver i Danmark.  ASRA arbejder sammen med Arbejdermuseet 
i København, og har sin egen hjemmeside på internettet. www.asra.dk   
I vore nye lokaler har vi gode forhold til at fordybe sig i arbejderhistorien.  
ASRA søger konstant personer med interesse i at beskrive arbejdernes historie.  

Kom forbi i åbningstiden, eller ring og få en aftale.  
 
 
 
 

  

ASRA 
Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASRA 

Museumsgade 32 

7400  Herning 



     Adresser: 

     Arkivmedarbejdere: 
 

Jørgen Aarestrup-Nielsen 
Ansvarlig arkivleder Tlf.: 2025 2652    
  mail: jaarestrupnielsen10gmail.com 
 
Øvrige arkivmedarbejdere: 
Jørn Jensen – Inga Ries Pedersen – Tove Nykjær – Jørgen Markmøller 
Henry Ammizbøll – Leo Skaaning -  
 
Bestyrelsen: 
 
Formand 
Jens Erik Sørensen – Højllundsparken  17.  7600  Struer 
Tlf: 9684 0639   -  Mail: lissyogjenserik@gmail.com 
 
Kasserer 
Britt Ulrich – Bredgade  80.   6920  Videbæk   
Tlf: 9717 2742 – mobil 3054 0998    mail: brittulrich@gmail.com 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
N.Formand:  
Villy Sørensen    Tlf:  4053 3176 
Leo Skaaning Tlf.: 4157 2228 
Niels Hedegaard Tlf.: 9712 4832    mobil: 4110 4832 
Elin Kragelund Tlf.: 9725 0708    mobil: 2047 2998 
May Britt Heggelund Tlf.: 4181 8021 

 
 
ASRA udgiver ASRA NYT der udsendes 4 gange årligt til medlemmerne 
 
ASRA har en hjemmeside – Kig ind og få flere oplysninger om ASRA 
 

                             www.asra.dk 
 
 

 
 

  

De 

mange arkivalier vi modtager anbringes i arkivet, der har til 

huse i Historiens Hus – Museumsgade 32. i Herning 

Inden de indsamlede effekter lægges på plads på hylderne, bliver de 

katalogiseret, så arkivalierne er nemme at finde, når nogen ønsker at 

kigge i dem, f.eks. til jubilæumsskrifter, projektopgaver o.s.v. 

 

Af andre opgaver vi beskæftiger os med i ASRA, kan nævnes ”Du er 

selv historie” hvor vi opfordrer til, og er behjælpelige med at andre kan 

skrive deres historie.  (ASRA har to båndoptagere, der udlånes til 

formålet.) Se også vejledningen på vores hjemmeside.  Vi afholder 

fortælleaftener, rundt om i det tidligere Ringkøbing amt, hvor 

medlemmer og andre fortæller egne og andres historier.  

Endvidere laver vi udstillinger over forskellige temaer.   Vi har til 

formålet montre, vi kan opstille i fagforeninger, biblioteker m.m.. 

 

For at holde de mange aktiviteter i gang, skal vi være mange.  Dels 

interesserede der vil være med til driften og vedligeholdelses af 

arkivet, og andre opgaver, men også medlemmer, der alene ved deres 

medlemskab vil støtte ASRA, for på den måde at hjælpe med den 

økonomi, der er så vigtig for at ASRA kan opfylde sit formål. 

 

Vil du støtte os med et medlemskab, kan du bruge 

indmeldelsesblanketten på bagsiden. 

 

Årskontingentet  

Enkeltmedlemmer  kr. 125,-   

AOF afdelinger og partiforeninger kr. 175,- 

Andre foreninger  kr. 250,- 

 Faglige org. og LO sektioner kr. 1000,- 

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

mailto:lissyogjenserik@gmail.com

