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I anledning af Arkivets 40 års jubilæum efteråret 2013 vil bestyrelsen stå for udgivelsen af en
bog ”Træk af Støvring Kommunes historie”. Til bogen modtager Arkivet gerne billeder, fortællinger og anekdoter med relation til kommunens historie og dens aktører – som fx kommunens første borgmester Peter Kvist, der her ses under byfesten i Støvring 1972.

Nye Tidender om gamle Emner
Medlemsblad for ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring
Kommune”, der dækker Veggerby, Øster Hornum, Sønderup, Suldrup,
Aarestrup, Gravlev og Buderup Sogne.
Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole.
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Billeder fra dette nummer af Hanen
På Støvring lokalhistoriske Arkivs webside www.stoevringlokalarkiv.dk kan billederne fra
dette nummer af Hanen ses under menupunktet ”Hanen”. Kun tilgængelig for medlemmer af
foreningen.

Ekstramateriale til Hanen
Som dette nummers ekstramateriale kan på Arkivets web læses Th. Johansens historiske novelle, der handler om gården "Ingershøj" i Torsted, der var landsbyens første udflyttergård.
Selve handlingen er fiktion, men bygger på skriftlige kilder, fundet på Landsarkivet, i kirkebøger og hvor Johansen i sin søgen efter vidnesbyrd om fortiden ellers har søgt. Johansen har
givetvis suppleret denne viden med fortællinger, han har hørt fra sognets ældre beboere. Kun
tilgængelig for medlemmer af foreningen.

Arkivet efterlyser – og modtager gerne
Foto af personer, huse, skolefoto og begivenheder fra vort område.
Alle dokumenter: Foreningspapirer, bygningstegninger, soldaterbøger, skøder, regnskaber,
attester, breve – kort sagt alt, der fortæller om enkeltpersoner, familier og vort område.
Foto og papirer kan afleveres som gave til Arkivet eller blot udlånes til kopiering.
Ønskes materialet klausuleret en årrække, skal det blot anføres ved afleveringen.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i ”Lokalhistorisk forening for den tidligere Støvring
Kommune” tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 1900 på Lokalhistorisk Arkiv i Øster Hornum.
Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen vil der blive fortalt om og vist billeder fra Gravlev-egnen. Endvidere vil bestyrelsesmedlemmer fortælle om og vise eksempler på, hvad der er indkommet af
interessant nyt siden sidste generalforsamling.
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… siden sidst
Arrangement i Gravlev 25. oktober
Dette års udstilling handlede om Oplev og Gravlev. Vi fremviste udstillingen i Gravlev en
aften i oktober for omkring 25 fremmødte. Mødet begyndte med visning af privat materiale
om en tidligere lærer, derefter omtale af udstillingen samt mulighed for at se den. Der blev
afsluttet med kaffebord, og her blev der dannet en lille gruppe til at sætte navne på nogle gamle skolebilleder fra tiden mellem 1956 og 1989, der blev skænket Arkivet på udstillingen. De
fremmødte var meget interesserede, og vi håber at der kan komme noget ud af samarbejdet.

”Arkivernes Dag” 10. november
Foruden udstillingen om Gravlev og omegn var der mulighed for at se et billedshow med før
og nu billeder fra alle dele af den tidligere kommune samt eksempler på indleveringer i 2012.
Her kan bl.a. nævnes en meget flot stensamling fra området omkring Suldrup skole, gjort i
årene 1960-62 af daværende lærer på skolen, Aksel Christiansen. Samlingen kan nu ses på
Arkivet. Som altid, når der kommer folk på Arkivet, blev der drukket kaffe og snakket og
fortalt om mange fortidige hændelser. På dette års ”Arkivernes Dag” kunne bestyrelsen konstatere et særdeles velbesøgt arrangement.

Bog om Godthåb Kirke
I anledning af Godthåb Kirkes 100 års jubilæum udgav kirkens menighedsråd et skrift, der
fortæller om industrisamfundet Godthåb, der i begyndelsen 1900-tallet var vokset så stort, at
der var behov for egen kirke. Arkitekt Hother Paludan fik opgaven at udforme kirken efter
menighedsrådets anvisninger, der sigtede efter en meget traditionel kirke. Udover at give en
fyldig beskrivelse af kirkens bygning og senere virke er der givet plads til gengivelse af en
serie breve, der i sin tid blev gemt i kirkens prædikestol. Bogen er rigt illustreret med gamle
såvel som nye foto.

Idrætsklubben Frems jubilæumsskrift
Sønderup-Suldrups idrætsforening Frem har i anledning af sit 100 års jubilæum udgivet et
jubilæumsskrift, der i en række artikler, forfattet af personer med tilknytning til foreningen,
fortæller om foreningens virke navnlig i de seneste årtier. Om foreningens første år kan der
læses mere i jubilæumsskriftet i anledning af 75 års jubilæet. Begge hæfter kan læses på Arkivets web under punktet ”Bøger og tidsskrifter”.

Fra Himmerland og Kjær Herred 2012
Årets udgave af "Fra Himmerland og Kjær Herred" indeholder som sædvanligt en række interessante fortællinger fra området. Af særlig interesse for netop vores område er en artikel "Da
jernbanen kom til Himmerland", der giver et glimrende overblik over emnet lige fra anlæggelsen af banerne i sidste halvdel af 1800-tallet frem til nedlæggelsen af de fleste mindre baner
og opkomsten af nærbanen til Lindholm og Skørping. Etableringen af denne var jo årsagen til
at Støvring igen blev stationsby.

Barn af Himmerland XVII
Også denne udgivelse rummer en artikel med særlig interesse for vores område i form af en
særdeles kompetent gennemgang af maskinfabrikken Hydremas opkomst og senere udvikling.
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