Hyggelig generalforsamling på Arkivet
På den hyggelige og velbesøgte generalforsamling 4. marts i ”Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune” aflagde formand Erling Trads beretning, hvori han indledningsvis omtalte
at foreningen, og dermed det lokalhistoriske arkiv, i efteråret 2013 havde 40 års jubilæum og i den
anledning udgav en bog med titlen ”Træk af Støvring Kommunes historie”. På jubilæumsdagen
blev der afholdt reception, og det var med stor glæde at bestyrelsen konstaterede et stort besøgstal
fra starten om formiddagen og til festlighederne sluttede midt på eftermiddagen. Her var mange
medlemmer og andre arkivinteresserede mødt op. Dagens højdepunkt var uddeling af jubilæumsbogen til bogens tilstedeværende bidragsydere og de fremmødte medlemmer. Det var med meget stor
glæde, at også mange af bidragsyderne til bogen var mødt frem.
Interessen for bogen om ”Flyverstenen i Torstedlund skov” er så stor, at bestyrelsen i efteråret 2013
besluttede at udgive 2. oplag i udvidet form. I bogen fortæller Knud Risager om levering af kisterne
ude i skoven sommeren 1947, Peter Hansens om oplevelser kort før midnat 20. april 1945 og endelig er der i bogen omtale af Ann Jordans besøg og kransenedlæggelse på sin far Kenneth Emerys
grav på Aarestrup Kirkegård.
I det forløbne år har Arkivet skiftet til en helt ny hjemmeside. Den gamle var efterhånden helt utidssvarende for såvel brugere som web-master. Derfor besluttede bestyrelsen, at ”indkøbe” en helt ny
hjemmeside, hvor kravet bl.a. var, at det vil være muligt for en eventuel ny web-master at overtage
og redigere på en smartere og nemmere måde end med den gamle. Bestyrelsen synes selv, at resultatet er blevet godt og overskueligt.
Det er efterhånden blevet en tradition, at Arkivet sammen med Ældre Sagen arrangerer en udflugt i
forsommeren. I 2013 gik turen til Thyområdet. Traditionen følges også op i år, men sted og tid er
endnu ikke endelig fastlagt. Endvidere har Arkivet været arrangør af nogle byvandringer og udstillinger samt arrangementer for forskellige foreninger. Alt sammen aktiviteter, der har fået medlemstallet til at stige.
På valg til bestyrelsen var Marit Terp, Erling Trads, Robert Kjær og Niels Nørgaard Nielsen, der
alle blev genvalgt. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.
Efter generalforsamlingen og kaffen fortalte Leif Pedersen
fra Støvring om ”Støvring Kommune i gamle dage”, bl.a.
med udgangspunkt i kæmner Cræn Andersens tale ved
kommunens jubilæum i 1980.
Leif Pedersen har været lærer i Støvring i mangfoldige år og
medlem af Byrådet tilbage i 1980’erne, så han har et solidt
kendskab til kommunens drift på mange planer og er i besiddelse af lydoptagelser, billeder og en mængde andet materiale om hvad der er hændt såvel foran som bag kulisserne.
Alt sammen fortalt og vist med et overskud af humor og
viden, som gjorde fortællingen levende og vedkommende.
Sekretær Kirsten Møller og sekretariatschef Cræn Andersen på første
arbejdsdag i Støvring Kommune 1.
april 1970

