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For ikke så mange år siden var der adskillige fungerende gårde i Støvring by, her
Dodensiggård på Kærvej. Nu er der bygget lejligheder, Kastanjeparken, på stedet

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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Fotos fra dette nummer af Hanen
Fotos fra dette nummer af Hanen kan af medlemmer med medlems-login ses under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemmeside. Login kan bestilles ved henvendelse til redaktøren.
Fra Himmerland og Kjær Herred 2020
Årets udgave indeholder som sædvanligt en række interessante artikler, spredt i tid og lokalitet. Fra vores område en enkelt artikel, nemlig Lars Kjærgaards artikel om den problematiske
opstart af valgmenigheden i Støvring. Artiklen fokuserer på udmøntningen af kultusminister I.
C. Christensens kirkelove. Her om nogle detaljer, der voldte besværligheder og udsatte valgmenighedens start. Godt arbejde, men forfatteren går helt galt i byen, da det kommer til overgangen fra valgmenighed til frimenighed i 1915 – her kunne han have søgt råd hos nogen, der
ved besked – fx Lokalhistorisk Arkiv.
Bogsamlingen og film
Arkivets forholdsvist store bibliotek er nu blevet registreret på Arkiv.dk, så det kan ses, hvilke
bøger, vi har. For langt de fleste bøgers vedkommende er indholdsfortegnelsen registreret, så
man ved simpel søgning også kan få indblik i, hvor i litteraturen, der kan findes tilgængeligt
materiale om lokalhistoriske forhold. På samme vis er Arkivets samling af lokalhistoriske
film registreret på Arkiv.dk
Arkivet og Covid-19
Arkivet overholder naturligvis de til enhver tid gældende vejledninger for at undgå smitte med
Covid-19. Håndsprit og afstand er en selvfølge – det samme er kaffe på kanden og tid til en
god snak.
Aftale med Støvring Museumsforening
Der er nu indgået en gensidigt forpligtende aftale mellem Støvring Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv om gensidig udveksling af kopier af fotos og arkivalier, således at begges
samlinger gøres tilgængelige for det størst mulige publikum.

Generalforsamling 2021 UDSÆTTES
Arkivets love fastslår, at den årlige generalforsamling skal finde sted ”ultimo marts”. Trods
det har bestyrelsen vedtaget, at på baggrund af den stadigt uafklarede situation om Covid-19,
UDSÆTTES årets generalforsamling.
Når det, ud fra myndighedernes anbefalinger, vurderes forsvarligt, vil der blive indkaldt til generalforsamling på Arkivets hjemmeside, ved udsendelse af nyhedsbrev og ved annoncering i
Midthimmerlands Folkeblad.
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