Støvring Lokalhistoriske Forenings generalforsamling
og foredrag om tyske flygtninge
”Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune” afholdt 2. marts generalforsamling, hvor omkring 40 af foreningens medlemmer var mødt frem. I sin beretning lagde formand Erling Trads stor vægt på at fortælle om Arkiv.dk, der er en webside, hvor de lokalhistoriske arkiver viser hvad de rummer af billeder og arkivalier. I
det forløbne år har Arkivet investeret stort i indkøb af edb-grej til at løfte opgaven, der
foreløbig har resulteret i at godt og vel halvdelen af Arkivets cirka 14.500 fotografier
er registreret og offentliggjort. Hvis det går som planlagt, vil alle billeder være offentligt tilgængelige inden årets udgang. Herefter går bestyrelsesmedlemmer og et par frivillige hjælpere i gang med at indtaste Arkivets mange papirarkivalier. Dette arbejde
vil være langt mere omfattende, og ingen tør spå om, hvornår det kan være tilendebragt.
Videre omtalte Erling Trads de tiltag, der udover dette gøres for formidling af lokalhistorisk materiale og inddragelse af brugerne i indsamling af materiale. Et eksempel på
dette er, at da Arkivet fik overdraget en stor mængde materiale om Støvring Kommunes erhvervsliv hidrørende fra nyligt afdøde erhvervschef Per Brændgård, indbød man
en række erhvervsfolk til at hjælpe med at behandle materialet, så det i fremtiden kan
indgå i Arkivets samling og formidlingsarbejde. Det kan der komme en god tidshistorie ud af.
Et vigtigt aspekt i Arkivets arbejde er, at der er tale om at det er et frivilligt, ulønnet
arbejde at indsamle, arkivere og formidle lokalhistorie. Erling Trads fremhævede, at
det skal være en fornøjelse at komme på Arkivet og at arbejdspresset aldrig må blive
så stort, at de involverede ”løber skrigende bort”. Formanden takkede den øvrige bestyrelse og suppleanter for et solidt stykke arbejde udført i en rigtig god og konstruktiv stemning.
Arkivet har i det forløbne år været vært for flere arrangementer og deltaget i andre
foreningers arrangementer med billedvisning og lokalhistoriske fortællinger; for eksempel i Guldbæk, Hjedsbæk, Sognegården i Støvring og flere mindre foreninger.
Derudover udgiver foreningen medlemsbladet ”Hanen” to gange om året, hvilket der
kommer adskillige positive tilbagemeldinger på, idet bladet, trods det at det er ganske
hjemmelavet, fremtræder i næsten professionel skikkelse.
Beretningen og det af kasserer Leo Nøhr Jespersen fremlagte regnskab og budgetforslag blev enstemmigt vedtaget.
Til bestyrelsen var der genvalg af Marit Terp, Robert Kjær, Leo Erling Trads og Niels
Nørgaard Nielsen. De to suppleanter Kirsten Melgaard og Villy Gregersen ønskede
ikke genvalg. I deres sted valgtes Jørgen Rasmussen og Tom Lassen, som i øvrigt
begge er aktive i forbindelse med indtastning af foto på Arkiv.dk. Foruden ovennævnte består bestyrelsen også af John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen.

Arne Sloth Kristffersen fortæller om de
tyske flygtninge i Danmark 1945 - 1949

Efter selve generalforsamlingen var det
forhenværende skoleinspektør Arne Sloth
Kristoffersen, der holdt illustreret foredrag om de omkring 245.000 tyske flygtninge, der kom til Danmark i foråret 1945
og for nogens vedkommende, ganske
mod deres vilje, var i landet, interneret i
store lejre, frem til februar 1949. Arne
Sloth Kristoffersens store viden og veltilrettelagte fortælling nærmest tryllebandt
forsamlingen i omkring halvanden time.
Navnlig gjorde det indtryk, da han fortalte om en tysk flygtningefamilie, han var
kommet i kontakt med. Det drejede sig
om Franz Goike og hustru Agathe, der
havde deres døtre og seks børnebørn med.
De var, da den russiske hær hastigt nærmede sig, i slutningen af april 1945 flygtet fra den lille by Schöneberg nær Danzig, var kommet med skib til København
og derfra videre til en lejr i Jylland, hvor
de boede frem til 1947.

Herfra vendte de tilbage til Tyskland,
nærmere betegnet Øst-Berlin, da de ikke
kunne vende hjem til Schöneberg, der nu var polsk og hed Oztaszewo. Fra Berlin
flygtede de i 1959 til Hamburg. Et af børnebørnene har for få år siden besøgt Arne
Sloth Kristoffersen og ved den lejlighed set gravsteder for blandt andet en lillesøster,
som han først ved den lejlighed fandt ud af, hvor var begravet, hvilket var en stor og
befriende oplevelse for ham. Inden mødet blev hævet, rettede formand Erling Trads
en stor tak til foredragsholderen for en fremragende og yderst interessant fortælling.

