Beretning, Arkivet 2014
Arkivets største dag i 2013 var ubetinget markeringen af 40 års jubilæet lørdag den 7. sept.
Gennem næsten et helt år havde såvel bestyrelse som andre lagt et stort forarbejde, så dagen kunne
fejres på behørig vis.
Forventningerne til dagen var store, men hvor mange ville møde op til receptionen?. Det var jo
umuligt at svare på i forvejen.
Meget stor var glæden over det store besøgstal fra starten om formiddagen og til festlighederne
sluttede midt på eftermiddagen.
Her var virkelig mange medlemmer og andre arkivinteresserede mødt op.
Dagens højdepunkt var selvfølgelig uddeling af jubilæumsbogen ”Træk af Støvring kommunens
historie” til bogens tilstedeværende bidragsydere og de fremmødte medlemmer.
Det var med meget stor glæde, at mange af bidragsyderne til bogen – ingen nævnt, ingen glemt –
var mødt frem.
Endnu engang vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige alle bidragsydere en meget stor tak for jeres
imødekommenhed og bidrag til bogen.
Selve redigering, samle og supplere skriftet påtog Niels sig, og det skal du også have en stor tak for.
Også en stor tak til bidrag fra Stense & Peter Kvist fonden, Sparekassen Himmerlands fonden,
borgmester Anny Winther samt midler testamenteret til Arkivet af Aslaug & Poul Erik Andersen
Øster
Hornum.
Vi har fra bestyrelsens side kun modtaget stor ros for skriftet.
Bogen kan stadig købes på Arkivet.
På selve jubilæumsdagen – 5. september – foretog bestyrelsen en kransenedlæggelse på Poul
Christensens gravsted.
Herefter vil jeg gå over til at omtale vores virke idet forgangne år.
Lad mig først blive i bogafdelingen. Interessen for ”Flyverstenen i Torstedlund skov” er meget stor.
Ja, så stor, at bestyrelsen i efteråret 13 besluttede at udgive oplag 2 i udvidet form. Knud Risager
fortæller om levering af kisterne ude i skoven, Peter Hansens beretning om oplevelser kort før
midnat 20. april 1945 og omtale af Ann Jordans besøg og kransenedlæggelse på sin far Kenneth
Emerys grav
Hanen
I 2013 udkom kun forårsnummeret af bladet – men helt bevist – da bestyrelsen besluttede, at
efterårsnummeret skulle erstattes af jubilæumsbogen til alle medlemmer.
Det er bestyrelsens klare opfattelse, at alle medlemmer med megen glæde ser frem til næste
nummer. Vi modtager i hvert fald stor ros for bladets indhold. Jeg vil godt her minde om, at
medlemmerne kan se billederne fra bladet på arkivets hjemmeside under menupunktet ”Hanen”.
Dette gælder også tidligere numre af Hanen.
Hjemmesiden
Som man måske har bemærket, skiftede arkivet til en helt ny hjemmeside sidste år. Den gamle var
efterhånden helt utidssvarende for enhver web-master. Derfor besluttede bestyrelsen, at ”indkøbe”
en helt ny hjemmeside, hvor kravet bl. a. var, at det var/er muligt for en evt. ny web-master at
overtage, redigere m.m. på en smartere og nemmere måde.
Vi synes selv, at resultatet er blevet godt og overskueligt.

Selvfølgelig er der altid noget, der kan ændres eller mangler. Her vil jeg sige: Sig endelig til med
evt. ændringer/uklarheder og lignende.
Service til vores medlemmer/gæster/kunder kræver mange ting. Vi prøver efter bedste evner at leve
op til:
1. give bedst mulig hjælp og vejledning – direkte eller indirekte
2. øge vores PR uden for Arkivet, bl. a. gennem
a. billedudstilling m.m i de enkelte landsbysamfund. Her i april er der et arrangement i
Guldbæk
b. byvandring
c. foredrag
d. besøg af foreninger
I forbindelse med Arkivernes dag – første weekend i november – havde vi også åbnet, og med et
besøgstal på over 20. Set fra arkivets side et pænt tal.
Alt sammen aktiviteter, der har fået medlemstallet til at stige.
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi sammen med Ældre Sagen arrangerer en udflugt i
forsommeren. I 2013 gik turen – under Leo Nøhrs kyndige ledelse – til Thyområdet.
Traditionen følges også op i år, men sted og tid er endnu ikke endelig fastlagt.
NB! Der vil komme annonce i Midthimmerlands Folkeblad.
Om Fællesudvalget i Rebild kommune d.v.s. arkiverne i de 3 gamle kommuner følgende:
1. kommunikationen til kommunen klares gennem et forretningsudvalg
2. hele udvalget består fortsat af 3 repræsentanter fra Støvring, 2 fra Skørping og 1 fra hver af
arkiverne i Nørager
3. 1 møde pr år med punkterne budget, fordelingsnøgle og dialog
4. restbeløb i.f.t. tilskud fordeles efter godkendt fordelingsnøgle til de enkelte arkiver.
Denne form er godkendt på møde i november 2013.
Igennem det forløbne år har arkivet fået et stort antal indleveringer i form af papirarkivalier og
gamle såvel som nyere fotografier. Når der kommer nyt materiale, skal det naturligvis arkiveres og
registreres på den helt rigtige måde. Netop af denne årsag er arkivet i gang med en større
omorganisering og nyregistrering af samtlige arkivalier.
Øster Hornum skole
I 2013 og videre her i 14 har skolen været i gang med en større ombygning og renovering, hvilket
også har berørt vores område- anderledes kan det ikke være – men her vil jeg gerne sige skolen en
stor tak for den måde, de har taklet ”generne” i.f.t. arkivet på..
Lad mig sige det kort og klart: Hele vejen igennem har skolen taget videst muligt hensyn til arkivet.
Det kan vi kun sige tak for.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde viser
interesse for arkivet.
Endelig til mine bestyrelsesmedlemmer – det bliver en gentagelse fra de tidligere år - , men ligeså
velment og fortjent nu: En særdeles stor tak for jeres ildhu og interesse for arbejdet. I er dejlige at
arbejde sammen med.
Tak

