Gudum Sognearkiv - generalforsamling og
Beretning for 2017.
Arkivudvalget består efter generalforsamlingen af Annamarie
Tovborg, Vilhelm Pedersen, Lene Damborg, Lise Thorsen, Gitte
Fiskbæk og Chr. Futtrup.
Suppleanter blev Åse Stigård og Hans Colding.
Af medhjælpere har vi: Ruth Nederby, Maria Ravnkilde, Niels
Albæk, Aage Grønne og Elke Bredgaard. Kirsten Christensen er
fortsat tilknyttet arkivet.
-----------------------------------------------------------------------Beretningen ved formand Anna Marie Tovborg
2017 skal starte med åben gård arrangementet, som arkivet
afholder i samarbejde med Sogneforeningen. I år var stedet
Remmerstrand Jollehavn. I telt, i læ for småregn, fik de
fremmødte en spændende beretning om jollehavnens tilblivelse og
dens udvikling og det arbejde, der har været med havnen og
omgivelserne. Derefter hørte vi om geologien, som jo netop langs
Limfjorden er særdeles markant. Henning Venø og Per Godsk var
aftenens kompetente foredragsholdere. Med mange bidrag fra
Hennings fotoalbum havde arkivet fået skabt en god udstilling.
Efter god kaffe og kage var det klaret op i vejret og omgivelserne
kunne besigtiges i tørvejr.
Der er ingen tvivl om, at der er skabt et sted af stor betydning
for brugerne af jollehavnen, - men også for andre med hang til
vand og båd. Tag kaffekurven med derned og nyd stemningen. Det
kan stærkt anbefales.
Tak til Sogneforeningen for samarbejdet.
Det kan afsløres, at dette års ”Åben gård” bliver til et ”Åbent
Arkiv”. Arkivudvalget har besluttet at festligholde Gudum
Sognearkiv’s 30 års jubilæum med et stort arkivarrangement. Det
hører I meget mere om, når vi kommer hen på foråret.
Som sædvanlig deltog arkivet i det landsdækkende arrangement
”Arkivernes dag”, som er i november. I år var det hjemme på vort
eget arkiv, og vi havde valgt at lave en udstilling om
idrætsaktiviteter i Gudum gennem årene. Mange gudumboere
kunne finde sig selv på foto’s i udstillingen, hvad enten man havde
været aktiv i Gudum Idrætsforening, i KFUM & K eller i
ringridningskunstens svære balance. Udstillingen kan stadig ses på
arkivet.
Af igangværende aktiviteter vil jeg nævne følgende:
Arkivet har igangsat en opdatering af vort fotomateriale om huse
og gårde i Gudum Sogn. Der sker hele tiden forandringer, som
arkivet gerne vil følge op på. Det er blevet muligt for os, fordi
arkivet har fået en ny medarbejder, som har særlig interesse i
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fotografering og som har indsigt i håndtering af foto i pc’regi. Det
er Niels Albæk, der er tale om. Men Niels kommer ikke bare
uanmeldt ud og fotograferer, - han ber pænt om tilladelse. Måske
har I set hans anmodning i Sognebladet? – og ellers står der denne
box med forespørgsel nede i foyer’en. Nu sender jeg den rundt, så
tag en kupon og aflever til Niels, så bliver både han og arkivet
glad. Vi går efter, at få sat billede på alle adresser i Gudum.
Arkivets info skærm i foyeren giver også udtryk for Niels’
ihærdige indsats. Så sent som i jan. op til foredraget om ”Hedens
opdyrkning”, har der kørt billeder på skærmen, som relaterer til
merglingen i Gudumlund. Arkivet mærker, at billederne på
skærmen giver øget interesse for at se arkivets foto’s. Og vi
håber selvfølgelig også ad den vej, at få doneret materiale til
arkivet.
Vores dygtige og flittige piger, som hver onsdag har travlt med at
registrere, har nok at se til. Udover registrerings og
bevaringsarbejde, skal hvert materiale lægges på nettet. På
Arkiv.DK kan du finde alt det der er registreret rundt om i landet
på vort arkibasprogram. Årsopgørelsen for brugere på landsplan er
svimlende høj.
Og nu er et nyt tilbud kommet til. Arkiv. Dk kan nu også læses på
mange slags mobiltlf. Landssammenslutningen af arkiver var
spændt på at se, om det ville betyde en stigning af brugere. Det
har klart vist sig at være tilfældet. De sidste 7 – 8 uger af 2017
efter åbningen i oktober mdr. havde over 380.000 henvendelser,
hvilket er mere end en fordobling. Noget er nok nyhedens
interesse, men jeg tror også, vi får en bredere brugerprofil. Unge
mennesker og mobiler hører sammen og måske kan der skabes
interesse for arkiver ad den vej. Mobilen er lige ved hånden, og et
opstået ønske om her og nu at få afklaret et opstået behov kan
hurtigt dækkes ind.
Derfor arbejder vi i arkivet på livet løs, for at registrere og
dermed kunne delagtiggøre. Nu tænker du måske, at man da bare
kan gå indenom i Sognehuset og se eller spørge. Ja selvfølgelig,
det er en fin måde. Men det sker jo, at folk udvandrer herfra til
Herning eller Århus – ja helt til Sjælland. Så er det godt at kunne
trykke på en tast - og vips!!
Arbejdet med arkivets hjemmeside er også godt i gang. Her er
Chr. Futtrup tovholder. Det har været et stort arbejde at sætte
siden op, og en del informationer er under udarbejdelse. Gå hjem
og se på adressen gudumsognearkiv.dk.
Projektet med at indsamle viden og arkivalier omkring
købmandsforretninger, andre forretninger og virksomheder i
Gudum er i gang. På grund af mit lange fravær har arbejdet været
sat i stå, men nu er der kræfter til at fortsætte. Ligger du inde
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med viden, erindringer, foto’s, kvitteringer og andet, så har det
stor interesse for arbejdet.
Tak til jer alle for jeres indsats for Gudum Sognearkiv i 2017.
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