
Arrangementer/aktiviteter 2018. 

Flot tilslutning til Lokalhistorisk Forenings generalforsamling og foredrag 

Der var fuldt hus den 21. marts i AIFs klublokale ved Alhedehallen, da Lokalhistorisk Forening holdt 

generalforsamling med efterfølgende foredrag ved Børge Mortensen. Generalforsamlingen skulle have 

været afholdt på Dagcentret, men pga. diverse problemer som følge af dobbeltbooking blev det i stedet 

flyttet til det tidligere cafeteria, som det var lykkedes foreningen at leje få dage før.    

Efter at formanden, Inger Merstrand, havde budt velkommen, gik man hurtigt over til dagsordenen og 

valgte Michael Pedersen fra Løgstrup til dirigent. Herefter blev formandsberetningen fremlagt, og Inger 

Merstrand kunne fortælle om et godt år for foreningen. Den havde ved årsafslutningen et medlemstal på 

175, som i øvrigt er steget til 181. Da ét kontingent også dækker en evt. ægtefælle, ville medlemstallet 

sandsynligvis overstige 300, hvis det gjaldt enkeltpersoner.  

Stor opbakning til foreningens arrangementer 

Bestyrelsen kan glæde sig over en meget stor opbakning til foreningens foredrag, som har haft 

overvældende stor tilslutning. Det første handlede om egnens flygtningelejre og samlede 120 deltagere i 

Seniorhuset, og da et foredrag om Kølvrå blev annonceret på facebook, var billetterne udsolgt i løbet af en 

enkelt dag. Det samme var tilfældet ved en gentagelse af foredraget.  

Flytningen af arkivet har fyldt meget  

I foråret 2017 vedtog kulturudvalget, at arkivet skulle flytte sammen med biblioteket i løbet af et halvt år, 

og formanden fortalte, at flytningen ikke alene har fyldt meget for arkivet, men også for foreningen, hvis 

bestyrelse har hjulpet, når der var behov for det. Især takket være et lille udvalg, bestående af Claus 

Christiansen, Jan Højgaard og John Thomsen, var arkivet klar til at flytte ind i de nye lokaler sidst i august, 

og den 1. september blev der inviteret til indvielse og reception.  

Indvielse og jubilæum  

Samme dato fejrede Inger Merstrand sit 40 års jubilæum som kommunalt ansat, først ved Karup kommune 

og siden ved Viborg kommune under museet. At indvielse og jubilæum blev slået sammen, var en praktisk 

foranstaltning, da jubilæet blev betalt af museet, mens der ikke blev ydet tilskud til indvielsen, og det fælles 

arrangement betød derfor, at arkivet sparede udgifter til indvielsen. Foreningens bestyrelse stod i det store 

og hele for arrangementet, og det blev en rigtig dejlig dag med mange besøgende og mange gaver, i 

særdeleshed til jubilaren. I alt var der mellem 150 og 200 besøgende, som fik mulighed for at se nærmere 

på det nye arkiv, efter at kulturudvalgsformanden, Per Møller Jensen, og Monika Hedberg havde klippet 

den røde snor, så der var adgang til de nye lokaler.  

Overskud på budgettet og nye bestyrelsesmedlemmer  

Efter formandsberetningen blev regnskabet fremlagt af kassereren, Jens Jørgen Jeppesen. Det udviste ved 

årets slutning et overskud på 1360 kr., selv om foreningen bl.a. har købt en printer til 3.200 kr. til arkivet, og 

det er et resultat, som bestyrelsen er godt tilfreds med.  



Valget til bestyrelsen tog ikke lang tid. I stedet for Poul Thomsen og Lisbeth Juhl kom Valder Jacobsen og 

Jørn Borup i bestyrelsen, som desuden består af Jens Jørgen Jeppesen, Karlo K. Hansen, Birthe Nexø, Svend 

Gjødesen og Inger Merstrand. Suppleanter er Gregers Laigaard og Ole Kronborg. Den sidste er nyvalgt 

ligesom Jens Overgaard, der fremover er revisor sammen med Jan Højgaard, og John Thomsen er fortsat 

revisorsuppleant.  

Godt foredrag om det gamle Frederiks 

Efter generalforsamlingen viste Børge Mortensen billeder og fortalte om det gamle Frederiks. Han har en 

imponerende viden om byen, som den så ud engang, og han fortalte levende og uden manuskript om de ca. 

80 billeder, han havde fundet frem. For mange af tilhørerne, hvoraf nogle var kommet langvejsfra, var det 

et nostalgisk gensyn med byen, som den så ud i deres barndom, eller som deres forældre havde fortalt dem 

om. Til sidst takkede formanden de afgående medlemmer og arkivets frivillige hjælpere for deres store 

indsats og overrakte vin som tak for hjælpen, ligesom også Børge Mortensen fik en vingave med en stor tak 

for et godt foredrag. 

 



 

 

 

Billeder fra generalforsamlingen i AIFs klublokale ved Alhedehallen 21. marts  

 


