Årsberetning for Lokalhistorisk Forening 2012
Det forløbne år har som de foregående været et godt år med stigende medlemstal og stor tilslutning
til de lokalhistoriske arrangementer, vi har arrangeret i årets løb. Medlemstallet er nu på ca. 165,
men da et enkelt medlemskab dækker en husstand og derfor i mange tilfælde gælder for to personer,
er det reelle antal medlemmer langt højere, så der er stor interesse for egnens historie og for at støtte
foreningen.
Vi har desværre mistet flere af vore trofaste medlemmer i løbet af året og heriblandt flere fra
bestyrelsen. Få dage inde i 2012 døde Inga Graversgård, der var bestyrelsesmedlem og stod for
foreningens hjemmeside, og kort tid efter døde foreningens mangeårige revisor, Edel Olesen. I
marts døde Erik Højgaard, som i en årrække var foreningens revisorsuppleant og adskillige gange
har været dirigent ved foreningens generalforsamling. Han havde en stor viden om Karups historie,
og da han i 2007 fortalte og viste billeder fra Karup i biografen, var det en så stor succes, at det blev
gentaget og begge gange trak fulde huse.
Foreningens første arrangement i 2012 var en meget vellykket billedfremvisning i Kirkecentret i
Frederiks, hvor Børge Mortensen fortalte om sin svigerfars billeder fra 1940’erne og 1950’erne.
Alle billetter var udsolgte, og der var reserveret lokaler til en gentagelse, da Børge desværre blev
syg, så vi var nødt til at aflyse. Sommerens guidede rundtur på flyvestationen, ”I Tyskernes fodspor
på Flyvestation Karup”, var et helt tilløbsstykke. Der var kun plads til 50 deltagere, og billetterne,
der kunne købes på Karup bibliotek, blev bogstavelig talt revet væk i løbet af mindre end en halv
time. Det var premierløjtnant Anders Madsen, som var guide, og han indledte turen i Blå sal med en
grundig gennemgang af flyvepladsens historie. Han har skrevet en bog om officersmessen og ved i
det hele taget virkelig meget om flyvestationens historie. Deltagerne fik set både gamle hangarer og
bunkere, der stort set har stået urørte, siden tyskerne kapitulerede. Det er en tur, som vi på adskillige
opfordringer vil gentage først på sommeren 2013.
I november havde vi årets sidste arrangement. Det var et foredrag ved Bjarne Nielsen Brovst i
Seniorhuset i Karup og absolut også en succes med udsolgte billetter og en meget alsidig
foredragsholder, der ikke alene fortalte om sin særprægede familie fra Karupegnen, men som også
agerede som en skuespiller og imiterede de enkelte familiemedlemmers stemmer og specielle måde
at gå på.
Alt i alt har der været en overvældende tilslutning til vore lokalhistoriske foredrag og ture i det
forløbne år, og bestyrelsen glæder sig over den store opbakning.
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