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Det forløbne år har som de foregående været et godt år for Lokalhistorisk Forening, der har haft stor tilslutning til alle 
arrangementer. Og selv om flere af vore medlemmer desværre er afgået ved døden, har vi alligevel fastholdt nogen-
lunde samme medlemstal som sidste år takket være nye indmeldelser.  
 
Alle årets aktiviteter er foregået i samarbejde med arkivet. Det første løb af stablen i januar, hvor vi havde arrangeret 
en bustur til Viborg Stiftsmuseum, som havde og stadig har en spændende udstilling for hele familien med gamle ting 
og gammelt interiør fra 3 generationer. Desuden så vi et helt nyt show, der viste Viborgs brand i 1726, levendegjort 
med både lys - og lydeffekter.   
 
Ved generalforsamlingen fortalte foreningens kasserer, Jørn Nødskov, om sin tid som pilot ved forsvaret. Det var me-
get vellykket og trak mange tidligere flyvestationsansatte til. Til bestyrelsen var der genvalg til Aase Gude og Jan 
Højgaard, mens Irma Carlsen og Hedvig Bräuner ønskede at stoppe. I stedet blev Svend Andersen og hjemmesidens 
dygtige webmaster, Inga Graversgård, indvalgt i bestyrelsen. Der var genvalg til revisor Edel Olesen og suppleanterne 
for bestyrelse og revisor, henholdsvis Astrid Madsen og Erik Højgaard.   
 
I 2009 fik foreningen en gave på 3.000 kr. fra den nedlagte Foreningen af unge landmænd, og pengene blev i 2010 
brugt til indkøb af en såkaldt ”landråber”, som vi har haft meget glæde af. Den fungerer upåklageligt, uanset om den 
bruges udendørs eller indendørs. Den blev brugt første gang i forsommeren i forbindelse med en tur ad naturstien ved 
Høgild med undertegnede som guide i det kønne område langs Karup Å. Selv om de ca. 120 deltagere var spredt over 
et større område, kunne alle høre, hvad der blev sagt.  
 
Næste gang, den var i brug, var ved en rundtur i Resen Brunkulslejer i august. Her var guiden Ib Svenningsen, som 
har tilbragt en del af sin barndom i området, hvor hans far arbejdede i brunkullene i 1940’erne. 
   
I november var der fuldt hus på Dagcentret til et meget omfattende arrangement med salg af arkivets nyudkomne bog 
om ”Illegal aktivitet i Frederiks under besættelsen”. Bogens forfatter fortalte kort om bogens tilblivelse, og museums-
chef Henning Ringgaard Lauridsen fra Viborg Stiftsmuseum holdt foredrag om de såkaldte tyskerpiger, som efter af-
slutningen af Anden Verdenskrig fik en barsk behandling af lokalbefolkningen. Desuden var der lejlighed til at se en 
stor udstilling med en masse effekter fra Anden Verdenskrig.  
 
I december fik alle medlemmer som sædvanlig en årskalender med billeder fra arkivet og tekst af undertegnede, den-
ne gang for 10. gang 
 
Den lokalhistoriske hjemmeside, som også er et fælles projekt for foreningen og arkivet, har Inga Graversgård som 
webmaster, og her kan man bl.a. finde gamle billeder og historier fra egnen samt folketællingslister og kirkebøger.  
 
For 2011 har vi foreløbig planlagt en bustur den 14. maj rundt i Høgild med Bent Søbjerg som guide og efterfølgende 
kaffe på Grønhøj Kro. I vinterhalvåret har vi bl.a. planer om et foredrag med Bjarne Nielsen Brovst, hvis familie stam-
mer fra egnen, og som har skrevet flere bøger, hvor han fortæller om området.  
 
Til allersidst skal nævnes, at vi planlægger at købe et videokamera med henblik på optagelser af bl.a. handelslivet i 
den tidligere Karup Kommune. 
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