Årsberetning for Lokalhistorisk Forening for Karup-området 2018
Ved årets begyndelse godkendte Kulturudvalget de nye vedtægter, som foreningens bestyrelse havde
udarbejdet det foregående år, hvor de var blevet forhåndsgodkendt af Kulturforvaltningen. Styrelsen
består af Karlo K. Hansen, Birthe Nexø og Anders Bertel med førstnævnte som formand, og de har sammen
med lederen af Lokalhistorisk Arkiv i Viborg ansat den nye arkivleder, Kate Nielsen. Det er et godt tidspunkt
at overtage arkivet, da der efterhånden er mange frivillige og engagerede hjælpere og heriblandt flere fra
bestyrelsen.
Velbesøgte foredrag
Foreningen har ikke haft mange arrangementer i løbet af 2018, men de få foredrag, vi har haft, har været
meget velbesøgte. Det første var ved generalforsamlingen i marts, hvor Børge Mortensen fortalte ud fra
ikke tidligere viste billeder fra det gamle Frederiks. Desværre skete der flere forviklinger i forbindelse med
lånet af lokaler. Vi havde reserveret Dagcentret til generalforsamlingen, men det viste sig i allersidste
øjeblik at være dobbeltbooket. Vi forsøgte derfor at leje Kulturhuset og fik en mundtlig aftale, der
desværre heller ikke holdt, så det endte med, at generalforsamlingen blev afholdt i AIFs store klublokale.
Her var der fuldt hus, men da vi ikke med så kort varsel kunne nå at ændre presseomtale og plakater, gik
flere forgæves til Dagcentret og gik derfor glip af foredraget. Da vi skulle betale for at være i klubhuset,
betød det ærgerligt nok en ekstra udgift på ca. 1200 kr., som vi ikke fik refunderet. Det næste foredrag var
et helt tilløbsstykke med fuldt hus i Seniorhuset. Her var det Vagn Lund, der fortalte som den første i en
planlagt række af foredrag med titlen: ”Her er mit liv”.
To kasketter
Jeg har i en lang årrække haft to kasketter, idet jeg både har været formand for foreningen og leder af
arkivet. Det har derfor været forskelligt, hvilken kasket jeg har haft på ved div. foredrag. I mange tilfælde
har det dog været begge kasketter, når jeg har holdt et foredrag på foreningens vegne og samtidig vist
billeder fra arkivets store samling. Ved alle arrangementer, hvor enten arkivet eller foreningen eller evt.
begge står som indbydere, skriver jeg bl.a. pressemeddelelser, laver plakater og ajourfører hjemmesiden,
mens både foreningens bestyrelse og de frivillige hjælpere står for det praktiske, f.eks. indkøb, opsætning
af borde, oprydning, ophængning af plakater osv. Ud over de aktiviteter, der er fælles for arkivet og
foreningen, er der også nogle, hvor hverken bestyrelse eller hjælpere er involveret, men hvor jeg bliver
bedt om at holde foredrag og fortælle om et eller andet emne, mens andre står for selve arrangementet.
Foredragsrække om Kølvrå
Det gælder f.eks. en række foredrag, jeg har holdt i klubhuset i Kølvrå med fremvisning af fotos på Power
Point. Her er det boligforeningerne i Kølvrå, der står som arrangører, og i indbydelsen er jeg nævnt som
formand for Lokalhistorisk Forening. Jeg har foreløbig holdt tre foredrag, som alle handler om Kølvrå, men
har forskellige emner. Det fjerde afholdes først i april, hvor jeg vil fortælle om skolen, mens jeg tidligere
har fortalt om det allerældste Kølvrå, om luftshavnsterminalen i Kølvrå og om den gamle grusgrav, hvor
tyskerne havde et cementstøberi under krigen. Der har hver gang, også til foredraget i april, været udsolgt i
i løbet af et par dage, efter at pressemeddelelsen er blevet lagt ud på Facebook en måned før.
Fortsat efterspørgsel efter kalendere
Trods flere dødsfald blandt vore medlemmer er medlemstallet alligevel steget til over 180, og alle har som
sædvanlig fået en årskalender, som jeg håber at kunne fortsætte med. Der er en pæn efterspørgsel efter
den, og der er i 2018 solgt 175 kalendere. Dertil kommer de kalendere, som foreningens medlemmer får
udleveret, så det i alt bliver 350 kalendere. I årenes løb er det blevet til 216 billeder med tilhørende
tekster, og der er en mængde oplysninger om egnens historie gemt i de 18 kalendere, som samlet udgør et
lokalhistorisk opslagsværk.
Inger Merstrand

Formand for Lokalhistorisk Forening for Karup-området

