Årsberetning for Lokalhistorisk Forening 2016
Det forløbne år har som de foregående været et godt år for foreningen med fin tilslutning til de
lokalhistoriske arrangementer, vi har afholdt i årets løb. Medlemstallet er på 172 ved årets slutning,
og det er det samme som året før. Desværre er seks af vores medlemmer afgået ved døden, men da
der er kommet et tilsvarende antal nye indmeldelser, bliver slutresultatet alligevel det samme.
En af dem, der faldt bort i løbet af året, var foreningens kasserer, Jørn Nødskov, som døde
pludseligt den 30. oktober. Han var et meget positivt og hjælpsomt menneske, som i høj grad savnes
i bestyrelsen. Da der ikke var andre, der ville overtage regnskabet efter hans død, overtog jeg det
resten af året og lagde pengene ud for diverse fakturaer på grund af manglende fuldmagt til
foreningens bankkonto. Det er årsagen til den negative kassebeholdning ved årets slutning. Efter
årsskiftet er der heldigvis fundet en ny kasserer, som har fået fuldmagt til kontoen, så fremover går
kassebeholdningen ikke i minus.
Foreningen har haft to billedforedrag i løbet af året, begge med mange tilhørere. Det første var et
foredrag efter generalforsamlingen på Dagcentret i marts. Her fortalte Lars Heidemann fra Hald Ege
Samlingen om de røde barakker og viste gamle billeder og en lille, ca. 100 år gammel film med
krigsfanger fra Tyskland og Østrig-Ungarn. Foredraget var en form for byttehandel, for i februar
havde jeg holdt et foredrag i forbindelse med Hald Ege Samlingens generalforsamling, hvor jeg
fortalte om Kølvrås storhedstid, ledsaget af billeder fra byen på power-point. Hald Ege og Kølvrå er
to helt specielle byer, der har det til fælles, at de begge er opstået som følge af krige, Hald Ege i
1917 efter Første Verdenskrig og Kølvrå i 1950 efter Anden Verdenskrig.
I november havde vi årets sidste arrangement. Det var et foredrag ved Bjarne Nielsen Brovst, der er
en kendt forfatter og en eminent fortæller. Han fortalte på Dagcentret om Jeppe Aakjær og Alheden
og især om Aakjærs ophold hos distriktslæge Rambusch og om hans forhold til Marie Bregendahl.
Brovst kom langt omkring og fik også fortalt om sine særprægede oldeforældre og den øvrige
familie i Hessellund. Det var et dyrt foredrag, som kostede foreningen 5.600 kr., så det gav
desværre underskud trods et pænt antal tilhørere.
Også i 2016 har medlemmerne modtaget en årskalender, som jeg i lighed med de foregående 15 år
har fundet billedet til på arkivet og skrevet tekster til. Selv om man efterhånden kan få rigtig mange
forskellige kalendere, endda med personlige billeder, giver folk heldigvis stadig udtryk for, at de er
glade for at få den lokalhistoriske kalender, som også bliver solgt i mange eksemplarer.
I det hele taget er der en god interesse for lokalhistorien, og i bestyrelsen glæder vi os over den store
tilslutning til vores forskellige arrangementer.
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