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Hyldal Mølle, hvor til Inger og Martin Rasmussen flyttede 1910

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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Russiske flygtninge ved Hyldal Mølle ?
Arkiv og forening
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Billeder fra dette nummer af Hanen
Billederne fra dette nummer af Hanen kan af foreningens medlemmer med medlems-login ses
under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemmeside. Billederne er hentet fra Arkivets store
billedsamling,
Ekstramateriale
Som ekstramateriale kan medlemmer med medlems-login på Arkivets hjemmeside læse Poul
Christensens artikel fra Hanen 1984 ”Flygtninge i Støvring 1945”, hvor hele brevet, som omtales i artiklen om Støvring Højskole, fra flygtningenes talsmand er gengivet.
Generalforsamlingen 2. marts 2016
I sin beretning omtalte formand Erling Trads det store arbejde, der for tiden gøres på at gøre
alle Arkivets 14.500 foto tilgængelige for alle på Arkiv.dk og gjorde samtidig opmærksom på,
at arbejdet med at lægge oversigter over papirarkivalierne på Arkiv.dk er et langt større projekt. Dette at formidle indholdet af Arkivets store samling er et område, der arbejdes hårdt på.
Foruden udsendelsen af medlemsbladet Hanen to gange årligt og brugen af Arkiv.dk har Arkivet i årets løb afholdt en del arrangementer dels på Arkivet, dels ude i forskellige foreninger
med henblik på formidling og indsamling.
Beretningen, regnskab og budget blev enstemmigt godkendt. Samtlige bestyrelsesmedlemmer
på valg blev genvalgt. Da de to suppleanter, Kirsten Melgaard og Villy Gregersen, ikke ønskede genvalg, valgtes Tom Lassen og Jørgen Rasmussen.
Efter selve generalforsamlingen holdt forhenværende skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen,
et utroligt vidende og levende 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.
Større aflevering
Arkivet har fået overdraget en stor mængde materiale om Støvring Kommunes erhvervsliv
hidrørende fra nyligt afdøde erhvervschef Per Brændgård. I den anledning har Arkivet indbudt
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.
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