Årsberetning for Lokalhistorisk Forening for Karup-området
2017 har som alle de foregående år været et godt år for foreningen med nye indmeldelser og et
medlemstal ved årets slutning på 175 medlemmer. Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, omfatter et
medlemskab også en evt. ægtefælle, så vi ville have haft over 300 medlemmer, hvis det gjaldt
enkeltpersoner.
På grund af flytningen af arkivet fra det gamle vogterhus til stationsbygningen har det forløbne år været et
helt specielt år også for foreningen. Dens generalforsamling blev tilfældigvis afholdt samme dato som
Kulturudvalgets eftermiddagsmøde, hvor flytningen var på dagsordenen, og hvor politikerne vedtog, at
arkivet skulle flytte sammen med biblioteket inden for et halvt år. Få timer efter behandlingen af sagen blev
generalforsamlingen derfor orienteret om Kulturudvalgets beslutning, som vakte begejstring hos alle.
Det var et meget stort og tidkrævende arbejde at organisere flytningen og planlægge og indrette det nye
arkiv, men primært takket være Claus Christiansen, Jan Højgaard og John Thomsen samt nogle positive
forvaltningschefer blev forberedelserne klaret i løbet af forår og sommer, og selve flytningen blev overstået
i løbet af en eftermiddag og aften med god hjælp fra bestyrelsen og arkivets frivillige hjælpere.
Efter at være lukket i nogle få uger var det nye arkiv klar til indvielse og reception den 1. september med
bl.a. kaffe, kagemænd og snitter. Det var hovedsageligt bestyrelsen, der stod for arrangementet, som blev
meget vellykket. Datoen var samtidig min 40 års jubilæumsdag som ansat ved kommunen, først Karup
kommune og siden Viborg kommune under museet, og det blev en virkelig dejlig dag med omkring 200
besøgende og mange gaver og en rigtig god stemning. Der var adskillige, der benyttede sig af arkivets tilbud
om at få en rundvisning ved Jan Højgaard eller John Thomsen, og alle var begejstrede for det nye og
velindrettede arkiv.
Foreningen har ikke haft mange arrangementer i løbet af året, men til gengæld har der været rigtig mange
deltagere og en virkelig flot tilslutning til dem, vi har haft, og det er vi naturligvis rigtig glade for og tilfredse
med.
Det første blev holdt i marts i Seniorhuset efter foreningens generalforsamling og handlede om de store,
tyske flygtningelejre på egnen efter Anden Verdenskrig. Som indledning viste jeg billeder fra lejrene og
fortalte om baggrunden for de ca. 20.000 flygtninges flugt, og bagefter fortalte den tidligere flygtning, Horst
Sander, om sit liv som flygtningebarn i begge lejre, efter at han var flygtet til Danmark med sin mor og sine
bedsteforældre og mostre. Foredraget samlede i alt 120 tilhørere, så Seniorhuset var helt fuldt.
Senere på året holdt jeg et foredrag i klubhuset i Kølvrå, hvor jeg fortalte om byen, som den var i
1950’erne, da den var kendt i hele landet som bl.a. Miraklet på heden, Skatteydernes paradis og Byen med
de kønne, unge fruer. Indbydelsen til foredraget blev lagt ud på Facebook en måned før, og alle billetter var
væk i løbet af en enkelt dag. Da der var 25 på venteliste, blev der planlagt en gentagelse af foredraget, og
også denne gang var billetterne væk med det samme. Det er naturligvis en fornøjelse, når der er så stor en
opbakning til vore arrangementer.
Det er i høj grad en ændring til det bedre, at bestyrelsen nu kan holde møder i de nye lokaler efter hidtil at
have holdt dem i loftsrummet på det gamle arkiv, som kommunen allerede i 2013 havde erklæret ulovligt
på grund af manglende flugtvej og brandfarlig isolering.
Lokalhistorisk Forening er støtteforening for arkivet, og sidst på året efter kommunalvalget udarbejdede
bestyrelsen nye og lidt ændrede vedtægter for arkivet og fik dem godkendt af kulturforvaltningen,
hvorefter der blev valgt tre styrelsesmedlemmer. Det er Karlo Hansen, Birthe Nexø og Anders Bertel, mens
arkivlederen altid er sekretær for styrelsen.
I december fik alle medlemmer som sædvanlig den lokalhistoriske årskalender, der blev trykt for 16. gang,
så det samlede antal billeder i kalenderne nu nærmer sig 200. .
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