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Bustedgaard set fra Hjeds Sø 1868; maleri af Niels G. Rademacher. Ejeren af gården proprietær Frederik Ferdinand Petersen stager båden frem – se også side 15

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 ”Hanens billeder” på Arkivets
hjemmeside. Login kan bestilles ved henvendelse til redaktøren.
Generalforsamling 2021
Foreningen afholdt generalforsamling 24. august. Generalforsamlingen skulle egentligt ifølge
vedtægterne have været afholdt i marts, men situationen vedrørende Covid-19 forårsagede en
udsættelse. I august var situationen så ”normal”, at det blev anset for forsvarligt at afholde den
udsatte generalforsamling. På valg til bestyrelsen var John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen. Alle blev genvalgt.
Normalt er der efter selve generalforsamlingen foredrag om et historisk emne. Sådan var det
ikke i 2021. I stedet blev der arrangeret guidet tur til ”Flyverstenen” i Torstedlund Skov lørdag d. 28. august, hvor arkivleder Niels Nørgaard Nielsen fortalte om tragedien, der udspillede sig i og med nedstyrtningen af et britisk bombefly kun fjorten dage før 2. verdenskrig
sluttede i Europa.
Et fyldestgørende referat af generalforsamlingen kan læses på Arkivets hjemmeside under fanebladet ”Foreningsmeddelelser”.
Bustedgaard og proprietær Frederik Ferdinand Pedersen
I tilknytning til forsidebilledet og den lille omtale af Ferdinand Pedersen på side 15 kan medlemmer af foreningen (med bruger log-in) læse Peter Langdahls fortælling om ”Busted Pedersen” under fanebladet ”Ekstramateriale Hanen”.
Bruger log-in for medlemmer
Medlemmer af foreningen kan hos redaktøren få tildelt bruger log-in til www.stoevringlokalarkiv.dk, hvor der kan læses samtlige ”Haner”, ekstramateriale til Hanen og en del mere.
Generalforsamling 2022
Der afholdes ordinær generalforsamling på Arkivet 29. marts kl. 19.00.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Efter generalforsamlingen:
Museumsinspektør ved Nordjyske Museer cand.mag. Ulla Varnke Sand Egeskov fortæller om
Regan Vest, som hun er tilknyttet.
Hvis situationen omkring Covis-19 er sådan at en generalforsamling ikke skønnes at
kunne afvikles forsvarligt, annonceres en eventuel aflysning i Midthimmerlands Folkeblad, på Arkivets hjemmeside og ved udsendelse af elektronisk nyhedsbrev.
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