Så er den lokalhistoriske kalender for 2018 klar til salg…
Traditionen tro ligger den lokalhistoriske kalender klar til salg i brugserne i Frederiks og Karup
først i december. Den koster som sædvanlig 75 kr., og som noget nyt kan den i år også købes i
Skelhøje Købmandsgård. Det er 17. gang, Inger Merstrand har fundet billeder til kalenderen og
skrevet tekster til dem. Hvis man har alle kalenderne, har man altså efterhånden flere end 200
billeder og en masse oplysninger om den tidligere Karup kommune.
Nedenunder ses kalenderens forside.

Billeder fra det meste af egnen
Der er som sædvanlig billeder fra det
meste af den gamle kommune. Det
ældste billede er fra bysmeden i Karup
under Første Verdenskrig, hvor
AsaniSørensens bror er ved at sko en
hest, der skal sendes ned til krigszonen
i Tyskland. Fra Frederiks er der to
billeder fra dengang, det var rigtig
vinter. Det ene er af den gamle skole
og det andet af Holbergsgade, men
begge er fra en tid, da byen så helt
anderledes ud, og hvor der f.eks. slet
ikke var nogen bebyggelse mellem
kirken og skolen. Der er desuden et
billede af en togafsporing ved
ledvogterhuset i Frederiks under
Anden Verdenskrig, og det sidste
billede fra byen viser et dyrskue fra
dengang, da sommerens dyrskuer
kunne samle det meste af byens
befolkning.
Fra Karup ses et billede af en
cykelforretning, som lå på Herningvej
i mange år, men som blev revet ned for at give plads til Rema 1000. Desuden er der billeder af to af
Karups gamle ejendomme, som stadig er en del af bybilledet. Den ene er det tidligere Al Capone,
hvor adskillige erhverv har haft til huse i tidens løb, bl.a. frisør og handelsbank. Den anden er den
gamle telefoncentral, som ophørte i 1969, og som siden har været privatbeboelse.
Fra Gedhus er der et postkort af det store soldaterhjem, der blev indviet i 1956, fra Skelhøje ses et
af de smukke huse, som blev opført på Lysgaardvej i 1907, og endelig er der fra Kølvrå et foto fra
Sct. Georgs Børneklub. Billedet er taget i 1973, da børn og voksne fejrede klubbens 15 års
jubilæum, bl.a. med fremvisning af dias.
Årets sidste billede er fra Karup kommune, hvor børn og pædagoger fra børnehaven på Egevej hvert
år i december lavede julepynt og pyntede juletræet i den gamle rådhussal.

