Årsberetning for Lokalhistorisk Forening for Karup-området 2015
Medlemstallet for Lokalhistorisk Forening er stadig stigende, og vi havde 172 medlemmer ved
udgangen af 2015. Det er vi meget tilfredse med i bestyrelsen, for da kontingentet også gælder for
eventuelle ægtefæller, betyder det, at det reelle medlemstal er over 300.
Der har ikke været så mange arrangementer i det forløbne år. Det første var et foredrag ved
generalforsamlingen i Seniorhuset, hvor rigtig mange var mødt op, da den tidligere major og
turistchef Jørn Søndergaard fortalte om flygtninge. Det kan der fortælles rigtig meget om, og
Søndergaard har en stor viden om emnet og har for nogle år siden holdt foredrag om det i biografen
og også skrevet et hæfte om de tyske flygtningekirkegårde i Kølvrå og Grove. Det næste
arrangement var en rundtur på flyvestationen i september. Det var en gentagelse af en tidligere tur
med kaptajn Anders Madsen som guide, og det var en spændende tur i fint sensommervejr. Den
begyndte med kaffe og brød på soldaterhjemmet og fortsatte derefter i bus rundt på flyvestationen
med besøg i gamle bunkere, mens deltagerne fik en masse spændende oplysninger. Desværre var
der kun en meget ringe tilslutning på grund af en mangelfuld annoncering, idet pressemeddelelsen
hverken var lagt ud på hjemmesiden eller sendt til alle de sædvanlige aviser. Det betød, at vi for en
gangs skyld havde et arrangement, der gav underskud. Da foreningen desuden har købt printer og
printerpatroner til arkivet, har vi undtagelsesvis et minus på regnskabet, men vi har heldigvis stadig
en pæn kassebeholdning, som der også vil blive brug for en del af i forbindelse med en flytning af
arkivet til andre lokaler.
Guidede ture har foreningen ikke haft nogen af i 2015. Jeg skulle have været guide på i alt fire ture,
men måtte desværre aflyse på grund af sygdom.
Foreningen og arkivet er fælles om den lokalhistoriske hjemmeside, www.Karuplokalhistorie.dk ,
hvor man kan finde mange interessante artikler og oplysninger. Den har undergået en stor
forandring siden oprettelsen i 2008, hvor den var i sort/hvid med et billede af Karup station på
forsiden. Især takket være vores tidligere webmaster, Bjarne Hesselvig, er den nu i farver og ser
meget mere indbydende ud med et billede af Alheden på forsiden. Via den kan man melde sig ind i
foreningen, og på den måde får vi medlemmer, der bor i andre dele af landet, men som på en eller
anden måde har tilknytning til egnen. Takket være nettet er der mange flere muligheder nu end
tidligere for at finde oplysninger om egnens historie, og man kan også finde rigtig meget under
Karup på arkivernes hjemmeside, arkiv.dk. Vores dygtige webmaster valgte desværre at holde i
efteråret, men heldigvis har vi fået en ny. Det er Bo Christensen, som også er arkivets webmanager.
Sidst på året fik alle medlemmer som sædvanlig en lokalhistorisk kalender, og da der er flere, som
fortæller, at de har meldt sig ind i foreningen pga. den, regner jeg foreløbig med at fortsætte
traditionen.
Hvis byrådet som ventet vedtager, at arkivet skal flytte hen i det tidligere rådhus, vil sommeren
2016 sandsynligvis stå i flytningens tegn, idet bestyrelsen har lovet at hjælpe til. Men til efteråret
har vi bl.a. en aftale med Bjarne Nielsen Brovst om en Jeppe Aakjær-aften, og desuden har vi planer
om at vise gamle billeder fra arkivet i samarbejde med Karup-Kølvrå Seniorer for at få sat navne på
ukendte ansigter, inden det er for sent. Endelig vil der muligvis også blive et foredrag med
fremvisning af meget gamle billeder fra Hald-lejrene efter krigen i 1864.
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