
 

 

Lokalhistorisk Forenings generalforsamling og foredrag blev et tilløbsstykke 

Den 20. marts havde Lokalhistorisk Forening generalforsamling i Seniorhuset med overvældende tilslutning. 

Efter at Michael Pedersen var blevet valgt til dirigent, fremlagde formanden, Inger Merstrand, 

årsberetningen og fortalte om et godt år med et medlemstal, der nærmer sig 190, og to vellykkede foredrag 

med Børge Mortensen i Frederiks og Vagn Lund i Karup, begge steder med fuldt hus. Bagefter gennemgik 

kassereren, Jens Jørgen Jeppesen, regnskabet, som viste et overskud på 1.572,02 kr. og en kassebeholdning 

på godt 35.000. Der var genvalg til alle i bestyrelsen, som derfor fortsat består af Inger Merstrand, Jens 

Jørgen Jeppesen, Karlo K. Hansen, Birthe Nexø, Svend Gjødesen, Valder Jacobsen og Jørn Borup.  Jan 

Højgaard og Jens Overgaard er revisorer med John Thomsen som revisorsuppleant, og 

bestyrelsessuppleanterne er Ole Kronborg og Jan Herold med sidstnævnte som den eneste nyvalgte.  

Udsnit af tilhørere til Inger Merstrands oplæsning af foreningens årsberetning 

Næste punkt var arkivets årsberetning, som Inger Merstrand fremlagde for sidste gang og derefter kort 

præsenterede den nye leder, Kate Nielsen. I løbet af året har der været ni foredrag, hvoraf Inger Merstrand 

har holdt de syv og desuden har aftaler om 3 mere. Hun kunne fortælle om et meget travlt år med en 

bogpræsentation og artikler og bidrag til tre bøger samt til kommunens hjemmeside og Trap Danmarks 6. 

udgave. Desuden har hun skrevet teksten til en korttavle og en omfattende beretning om Jyllands Hjerte og 

engvanding ved Karup.  Der har været mange spændende afleveringer og henvendelser, og kalenderen har 

som sædvanlig givet et godt tilskud til arkivets drift. En ansøgning til VELUX Fonden resulterede i 22.000 kr. 

til IT-udstyr, og mange dygtige hjælpere er efterhånden beskæftiget med avisudklip og registrering på 

arkiv.dk, som for Karups vedkommende har et flot besøgstal på 31.000. Til sidst takkede Inger Merstrand 

alle hjælperne og overrakte dem vin eller chokolade.  



Fremvisning af indbundne kalendere  

Efter generalforsamlingen holdt Ole Lenler-Eriksen foredrag for de godt 100 tilhørere. Han fortalte meget 

levende og humoristisk om sin barndom i et Karup, der var ganske anderledes end i dag. Dengang var der 

masser af muligheder for spændende oplevelser for et barn. Ole tilbragte meget tid i naturen. Han fiskede, 

fandt fuglereder og samlede mågeæg til sandkage. Sammen med en kammerat fandt han rester af 

nedstyrtede fly og tyske patroner, som man kunne tage krudtet ud af og bl.a. bruge til en ikke helt vellykket 

raketfremstilling. Ole interesserede sig ikke meget for skolen, men færdedes helst i naturen, og at fiske og 

gå på jagt er stadig hans store interesse. Foredraget er nr. 2 i en række med emnet ”Her er mit liv”, som 

næste gang afholdes i Frederiks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden fremlægger arkivets årsberetning. Indsat Ole Lenler-Eriksen 

 Alle fotos er taget af Kate Nielsen 


