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Grangården i Støvring, ejet af højskoleforstander Søren Frederiksen

Nye Tidender om gamle Emner
Medlemsblad for ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring
Kommune”, der dækker Veggerby, Øster Hornum, Sønderup, Suldrup,
Aarestrup, Gravlev, Sørup og Buderup Sogne.
Arkivet passer på historien.
Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole/Børneunivers.
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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. Login kan bestilles ved henvendelse til
redaktøren.
Status for registreringer på Arkiv.dk
Arbejdet er nu i store træk færdigt. Dog mangler et stort antal protokoller, fortrinsvis regnskaber, at blive registret. Et arbejde med at omorganisere Arkivets bogsamling er i gang. En del
hidtil usorteret materiale venter herefter på at blive gennemgået og registreret. Heldigvis bliver vi nok aldrig færdige, da der stadig indkommer nye arkivalier.
Fra Himmerland og Kjær Herred – 2019
I denne udgivelse kan læses mange interessante artikler. Fra vores område har Ole Færch på
sædvanlig kyndig vis skrevet en artikel om Hornum Herreds præster til omkring år 1700.
Maria i Himmerland er titlen på en ny bog, der handler om Mariafigurerne i fem himmerlandske kirker: Øster Hornum, Aarestrup, Siem, Rostrup og Storvorde.
Stationsby Støvring 150 år – 10 fortællinger om jernbanen og jernbanens betydning for
Støvring som bysamfund: Se forsiden af www.stoevringlokalarkiv.dk.
Støvring Højskole – som supplement til fortællingen her i bladet om Søren Frederiksen bringes 10 fortællinger om Støvring Højskole: Se forsiden af www.stoevringlokalarkiv.dk.

Generalforsamling 10. marts 2020
Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholder generalforsamling tirsdag d. 10. marts kl. 19.00 på Arkivet. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen: ”Tips og tricks” om brug af internetsider om lokalhistorie, bl.a.
Arkiv.dk, Kongelige Bibliotek, DK-Gravsten, danishfamilysearch.dk, Rigsarkivet mv. og om
hvordan Lokalhistorisk Arkiv kan supplere disse.
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