
Generalforsamlingen og Børge Mortensens billedforedrag er flyttet til AIFs  

klublokale i Alhedehallen   
Generalforsamlingen begynder kl. 19 og foredraget kl. 19.30. 

 
På grund af endnu en dobbeltbooking er Lokalhistorisk Forenings generalforsamling og foredraget om Frederiks flyttet 
til  AIFs klublokale i Alhedehallen med parkering foran hallen.   
 

Lokalhistorisk Forenings årlige generalforsamling med efterfølgende foredrag den 21. marts skulle 
have været afholdt på Dagcentret, som for længst var reserveret, MEN pga dobbeltbooking blev 
foreningen nødt til at flytte  arrangementet til Kulturhuset. I weekenden blev Lokalhistorisk 
Forening imidlertid ringet op og fik at vide, at Kulturhuset alligevel var optaget, men at de nok 
skulle skaffe os noget andet. Det er så blevet klubhuset i mangel af andet, og flere uheldige 
sammentræf gør, at vi ikke har noget valg.    
Det betyder, at generalforsamlingen vil blive lidt forsinket og altså også foredraget. Men da der 
ikke er noget særligt på dagsordenen til generalforsamlingen, vil der forhåbentlig kun være tale 
om en mindre forsinkelse.   
Efter generalforsamlingen vil Børge Mortensen som planlagt vise gamle billeder fra Frederiks og 
fortælle om byen, som den var engang.  
Børge Mortensen er kendt af alle ældre borgere i Frederiks. Han har boet i byen hele sit liv og har 
desuden været bygningssagkyndig ved Karup Kommune i en årrække. Da han oven i købet har en 
usædvanlig god hukommelse, er han en af dem, der ved allermest om Frederiks.  
Hans svigerfar var barber Würtz, som foruden at være frisør, barber og musiker også var en dygtig 
fotograf. Han efterlod sig en masse billeder fra 1940’erne og 50’erne, og det er en del af dem, som 
Børge har scannet og redigeret, og som han vil vise efter generalforsamlingen. Det er alle sammen 
nye og spændende billeder, som aldrig har været vist før.  

Dagcentret har tidligere været fyldt, når Børge har 
fortalt og vist billeder, og foreningen håber, der 
også vil komme mange denne gang. Foredraget er i 
samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, og alle er 
meget velkomne, uanset om de er medlemmer eller 
ikke. Her er chancen for at få en masse at vide om 
Frederiks, som byen var engang, og billederne viser, 
hvor meget den har ændret sig i de forløbne år. Der 
er mange fine fotos imellem, mens nogle få er knap 
så tydelige, men kombineret med Børges 
omfattende viden bliver det uden tvivl en 
spændende og helt speciel oplevelse at se de gamle 
billeder. 
Efter generalforsamlingen er der kaffe eller te og 
kage.  
 
Billedet til venstre viser fotografen, barber Würtz’ 
to børn, Steen og Ruth, foran foderstoffen og 
brugsen. Det er taget en forårsdag i april 1941, og 
som det ses, har brugsen sat haveredskaberne 
udenfor til salg i det gode vejr.  


