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Det forløbne år adskiller sig ikke meget fra de foregående. Medlemstallet er stadig stigende og
ligger nu omkring 160, og efterspørgslen efter den lokalhistoriske kalender og den flotte tilslutning
til vore arrangementer viser, at der er stor interesse for egnens historie.
Det første arrangement efter generalforsamlingen i 2011 var en udflugt Høgild rundt med Bendt
Søbjerg som guide og afsluttet med kaffe og kage på Grønhøj kro, hvor Gregers Laigaard
underholdt med sang og guitarspil og beretninger om sit liv. Her blev en nyindkøbt videooptager
afprøvet for første gang, og det er meningen, at vi fremover så vidt muligt vil optage vore aktiviteter
på video for at gemme dem for eftertiden. Det er i øvrigt anden gang, vi arrangerer en sådan
udflugt, og billetterne har begge gange været udsolgt.
I august var der 156 deltagere i en guidet rundtur i Karup. Den foregik i samarbejde med
Turistforeningen og var et led i ”Fod på Viborgegnen”, der er en lang række af ture rundt i Viborg
kommune. Ole Lenler-Eriksen fortalte om Helligkilden og dambruget ved Karup mølle, og jeg
fortalte om kirken, Dorre Haal, møllen og anlægget.
Sidst på året fik alle medlemmer som sædvanlig en lokalhistorisk årskalender. Den er efterhånden
blevet en tradition, som jeg håber at kunne fortsætte mange år endnu. Der kommer af og til
forespørgsler om tidligere årskalendere, og der er stadig indimellem nogen, der spørger efter
foreningens gamle årshæfter. Det gælder især hæftet om de tre engvandingsmestre og
Skelhøjehæftet, men det sker også, at der bliver spurgt efter hæftet med de lokale stednavne, et af
foreningens første årshæfter.
I slutningen af januar havde vi det sidste arrangement inden generalforsamlingen. Det foregik i
Frederiks på kirkecentret, hvor Børge Mortensen viste billeder på storskærm, hovedsageligt fra
1950’erne. De var alle taget af hans svigerfar, Vagner Würtz, der ikke alene var barber og frisør,
men også en dygtig musiker og fotograf. Billetterne blev bogstavelig talt revet væk, og vi kunne
sagtens have solgt langt flere, så vi vil gentage fremvisningen i efteråret.
Vi har fået ny webmaster efter Inga Graversgårds pludselige død, og hjemmesiden har gennemgået
en mindre ændring, men man kan stadig finde de samme emner på siden, dvs. kirkebøger,
folketællinger, artikler, billeder, pressemeddelelser om lokalhistoriske arrangementer osv. Vores
nye webmaster hedder Bjarne Hesselvig. Han har sin egen hjemmeside, så han er vant til at redigere
en sådan og lægge materiale ind.
Vi har for en gangs skyld planlagt rigtig mange aktiviteter i fremtiden. Det er hovedsageligt en lang
række af billed- eller videofremvisninger i så godt som alle byerne i den tidligere Karup kommune,
og vi håber på fortsat god opbakning til vore arrangementer.
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