Årsberetning for Lokalhistorisk Forening for Karup-området 2014
Som de foregående år har 2014 været et godt år for foreningen. Der har været stor opbakning til vore
arrangementer, og medlemstallet er stigende, for selv om flere af de ældre medlemmer desværre er
døde i løbet i året, er der heldigvis nye, der har meldt sig ind. Foreningen har nu 170 medlemmer eller
rettere husstande, og da kontingentet steg sidste år med en 10-er og nu er på 60 kr., betyder det, at vi
har fået flere penge i kassen. Tilmed har alle vores arrangementer givet overskud, så vi har en pæn
kassebeholdning ved årets slutning.
De fleste af arrangementerne er afholdt i samarbejde med arkivet. Foreningen er nemlig langt hen ad
vejen afhængig af arkivets store samling af billeder og arkivalier, om ikke andet så i forbindelse med
udarbejdelse af pressemeddelelser og plakater.
Årets første arrangement var i marts efter generalforsamlingen på Dagcentret, hvor Børge Mortensen,
der har boet i Frederiks hele sit liv og ved utrolig meget om byen, fortalte om den ud fra gamle
billeder, taget af hans svigerfar i 1940’erne og 50’erne. Der var fuldt hus på Dagcentret, selv om
foredraget var en gentagelse af et tidligere foredrag, der også havde trukket fulde huse.
Næste arrangement foregik i Seniorhuset i Karup. Det var ligeledes et foredrag om gamle dage, men
denne gang om Karup, og det var Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen, der fortalte om byen ud fra
gamle Karupbilleder, som blev vist på storskærm. Foredraget var en absolut succes og et rent
tilløbsstykke, og vi gentog det derfor om efteråret i Karup bio. Her var der også helt udsolgt, så i alt har
200 mennesker set billederne og hørt de to kendte Karupborgere fortælle om byen, som den var
engang.
Vi har i det hele taget haft en del genbrug i 2014, for vi gentog også en anden succes og det endda for
tredje gang. Det var en guidet tur i bunkerne på flyvestationen med premierløjtnant Anders Madsen
som guide, og som de foregående to gange var der udsolgt i løbet af kort tid. Det er en tur, vi kalder ”I
tyskernes fodspor på flyvestation Karup”, og vi har planer om at gentage den endnu engang, da der har
været så stor interesse for den.
Den lokalhistoriske hjemmeside, som foreningen og arkivet har i fællesskab, og som jeg står for
ajourføringen af, er en væsentlig årsag til, at foreningen får medlemmer uden for kommunen, fordi de
gennem hjemmesiden bliver opmærksomme på vores lille forening. Vi har f.eks. medlemmer både på
Bornholm og i Københavnsområdet. Bjarne Hesselvig, der er webmaster, er både dygtig og hurtig til at
få lagt noget ud kort tid efter, at han har fået det.
Alle medlemmer har som sædvanlig modtaget den lokalhistoriske årskalender i december. Da den
koster 70 kr. i forretningerne, og kontingentet kun er på 60 kr., sparer man en 10’er, hvis man alligevel
ville købe den, og den bliver tilmed afleveret direkte i ens postkasse. Der er flere medlemmer, der har
sagt, at kalenderen er en tungtvejende årsag til deres medlemskab af foreningen, så den vil blive
fortsat så længe som muligt.
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