Arrangementer/aktiviteter 2013.
Velbesøgt generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Karup-området
På Lokalhistorisk Forenings generalforsamling den 14. marts kunne formanden, Inger Merstrand,
fortælle om et støt stigende medlemstal, der nu ligger på ca. 165. Men det reelle antal medlemmer
er en del større, da et medlemskab også dækker en evt. ægtefælle og derfor i mange tilfælde skal
ganges med 2. Foreningen har haft stor tilslutning til sine aktiviteter, og der har været udsolgt til
dem alle. Billetterne til en guidet tur på flyvestationen var endda udsolgt på under en halv time.
Regnskabet viste et mindre underskud på 550 kr., hvilket hovedsageligt skyldes det sørgelige
faktum, at 3 fra bestyrelsen er afgået ved døden, så der har været en ret stor udgift til bårebuketter.
Alle medlemmer modtager hvert år i december en gratis årskalender, og mange har meldt sig ind i
foreningen pga. kalenderen, som formanden finder billeder til på arkivet og skriver tekster til. Den
koster 60 kr. i forretningerne, og da medlemskontingentet kun er på 50 kr., kan det betale sig at
være medlem, hvis man alligevel plejer at købe en kalender.

Her ses tidl. pilot Jørn Nødskov forrest til venstre foran et udsnit af de ca. 40 deltagere.
Der var genvalg til Jørn Nødskov, Svend Gjødesen og Inger Merstrand, og desuden indtrådte den
hidtidige suppleant, Karlo Hansen, i bestyrelsen efter Inga Hørdums pludselige udtræden på grund
af sygdom. Herefter valgtes to nye bestyrelsessuppleanter. Det blev Helle Christensen og Claus
Christiansen, og da den hidtidige revisor, Vagn Lund Jensen, ikke ønskede genvalg, blev
revisorsuppleanten, Jan Højgaard, valgt, mens John Thomsen afløste ham som suppleant. Ved
generalforsamlingens afslutning overrakte Inger Merstrand vin til den afgående revisor og til de 2
trofaste hjælpere på arkivet, Helle Christensen og John Thomsen, ligesom også Aase Gude, der
hjælper med avisklipning, fik en flaske vin.

Da generalforsamlingen var forbi, fortalte Jørn Nødskov de ca. 40 tilhørere om sine spændende
oplevelser som pilot ved flyvevåbnet i 42 år, og han illustrerede beretningen med en masse billeder.
Blandt andet af et F-104, som på kun 2 minutter kommer op i 10 kilometers højde, og som ifølge
Jørn Nødskov er en dejlig flyvemaskine, men han har ingen særlige favoritter blandt de mange
maskiner, han har fløjet med i årenes løb. De har været dejlige alle sammen. Da han begyndte ved
flyvevåbnet, foregik styringen af et fly helt manuelt, mens det i dag styres ved computerteknik. Det
har sammen med en bedre uddannelse af piloterne bevirket, at det er meget sjældent, et fly styrter
ned, mens det desværre langt fra var en usædvanlig begivenhed i flyvevåbnets barndom.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, og resultatet ser sådan ud: Formand: Inger Merstrand,
kasserer: Jørn Nødskov, sekretær: Karlo Hansen og næstformand: Svend Andersen. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer er Lisbeth Juhl, Poul Thomsen og Svend Gjødesen.

Lokalhistorisk Arkiv udstiller gamle billeder og avisudklip ved Friluftsbadets
jubilæum
Den 16. juni 1973 er det 40 år siden, at friluftsbadet i Kølvrå blev indviet.
Det fejres lørdag den 1. juni med forskellige festligheder og optræden af bl. a. et hold
zumbadansere. Der bliver også lejlighed til at se en lille udstilling fra Lokalhistorisk Arkiv
med gamle avisudklip med omtale af friluftsbadet, og det er lykkedes Inger Merstrand at låne
ca. 50 dias fra åbningen. De er blevet scannet ind og vises på en computer i cafeteriet, så alle
interesserede kan se, hvordan badet så ud i 1973, og hvordan åbningen blev fejret med
forskellig underholdning.
Festlighederne blev indledt med et stort optog fra rådhuset i Karup til Kølvrå med vajende
faner og en pigegarde med Dragonregimentets tambourkorps fra Holstebro i spidsen, og det
hele var først slut kl. 2 om natten. Det var en dag, som blev husket længe i både Kølvrå og
Karup, og som mange ældre stadig kan fortælle om.

I tyskernes fodspor på Flyvestation Karup
Spændende guidet rundtur på flyvestationen, bl.a. med rundvisning i bunkere, der har stået så godt
som urørte siden maj 1945.
Den 7. september har Lokalhistorisk Forening i Karup-området en helt speciel og meget spændende
rundtur i tyskernes fodspor på flyvestationen med premierløjtnant Anders Madsen som guide. Han
har skrevet en bog om flyvestationen og ved virkelig meget om den. Turen er en gentagelse af en
tur, der sidste sommer var et helt tilløbsstykke med alt udsolgt i løbet af en halv time, så det vil
uden tvivl være en god idé at sikre sig billetter, så snart salget starter.
Flyvestationen blev som bekendt opført af tyskerne under besættelsen, og turen indledes med et kort
foredrag om stedets historie fra tysk flyveplads til flygtningelejr og dansk flyvestation.
Efter foredraget køres i bus rundt på flyvestationen, hvor der bliver mulighed for at se adskillige
hangarer, befæstningsanlæg og bunkere, som stadig står næsten urørte fra dengang, da tyskerne
forlod dem efter krigen. For en del bunkeres vedkommende blev de først åbne for offentligheden
sidste år, så det bliver en helt speciel oplevelse at se, hvordan de ser ud indeni.
Det er nødvendigt med fornuftig påklædning og godt fodtøj samt lommelygte af hensyn til
rundvisningen i bunkerne.
Turen foregår i bus og starter ved Hovedvagten kl. 13. Den varer til kl. 16, og prisen er kun 75 kr.
inkl. kaffe og brød i Blå Sal. Billetterne kan købes fra torsdag den 29. august på Biblioteket i Karup
og Brugsen i Frederiks, og der kan desværre ikke reserveres billetter. Det er nødvendigt at oplyse
navn, men ikke personnummer, og der er kun plads til 50 deltagere. Billetterne sælges efter
princippet først til mølle, først malet.

Her er et billede af en af de mange store bunkere, som tyskerne opførte på flyvepladsen ved Karup
under Anden Verdenskrig. Billedet er taget illegalt af en håndværker, der arbejdede for tyskerne.

Åbent hus på Lokalarkivet lørdag den 9. november
Den anden lørdag i november er der tradition for, at det er Arkivernes dag over hele landet, og også det
lille arkiv i Karup har åbent kl. 14 – 17.
Alle er meget velkomne til at besøge det gamle ledvogterhus, hvor der bydes på en kop kaffe og kage.
Arkivet har rigtig mange billeder med ukendte ansigter, som der gerne skulle sættes navne på. Det
gælder bl.a. en lang række sessionsbilleder med unge mænd fra både Frederiks og Karup-området fra
dengang, da sessionen foregik i Kjellerup. Men der er også nyere billeder, der mangler navne, så arkivet
håber, at der er mange, som kan og vil hjælpe med at sætte navne på de ukendte personer.

