Beretning for Gudum Sognearkiv for 2018 ved generalforsamlingen 4. feb. 2019.
2018 har ikke været en undtagelse fra tidligere år hvad angår travlhed. Og det er alle frivillige i
Sognearkivet både tilfredse med og glade for.
Kernen i vores arbejde er stadig registrering af det materiale, arkivet modtager. Det skal både registreres
og lægges på Arkiv.dk, så alle interesserede landet rundt kan finde det på nettet. Vi får jævnligt
mailhenvendelser fra personer, som har fundet noget på nettet under Gudumsognearkiv, og som vil høre
nærmere.
Vi har i øjeblikket en lille tænkepause omkring oplysninger, som vedrører nulevende personer. Vi i
Arkivet er jo også underlagt persondataloven, og det tager vi alvorligt. Vi er stillet i udsigt, at
Lokalarkiverne på landsplan får generelle lempede retningslinjer. Men dags dato er intet nyt vedrørende
begrænsningen i vore data.
Fornyelsen af Arkivets foto af gårde og huse i Gudum Sogn er i god form og rigtig mange adresser er
besøgt. Resultaterne bliver vist for interesserede ved ”billedaftener”, som afholdes nogle gange
fremover. Første aften er planlagt til ti. 9. april og vil omhandle Gudum Nord. Læs om det i kommende
Sogneblad.
Og nu jeg nævner Sognebladet. Den ordning der gør, at foreninger o.lign. kan meddele sig og nå frem til
sognets beboere er utrolig værdifuld for alle parter, både dem der skriver og dem der læser. Tusind tak til
Menighedsråd og Sogneforening.
Af særlige begivenheder vil jeg først nævne Arkivets 30 års jubilæum, som blev fejret 18 maj. Det blev en
festlig eftermiddag i strålende sol. Arkivets fotograf – Niels – lavede en fotodokumentar af dagen. Mange
smil fra folk både herfra og længere væk fra i sommertøj. Dagen gav anledning til at sende tanker til den
flok gudumboere, som var med til at starte Gudum Sognearkiv, først og fremmest Mariane Thøstesen,
som daglig leder, men også Rosa Kjeldsen, Lydia Frandsen, Mette Sørensen, Anders Hedegård og Svend
Sørensen. Den yngste i flokken dengang var mig, og jeg holder stadig ved og tak for det. Jo det var en
varm markering på alle måder. Arkivet har sagt tak for de gode hilsener og gaver som dagen bragte, men
jeg vil gerne gentage takken i denne beretning. Ikke alene gav det økonomi til papir og blækpatroner en
god tid, men vi fik også mulighed for at opfylde et af de ønsker, vi i Arkivet har haft en del år. Jeg taler
om genudgivelse af Gudumbogen. Sogneforeningen delte udgiften med Arkivet ved bogens trykning, og
derfor kan den nu igen købes.
Hvis nogen af jer har savnet Arkivets årlige arrangement – Åben Gård - så er forklaringen, at jubilæet
afløste det arrangement. Vi arbejder på, at fortsætte Åben Gård traditionen fremover.
Lige i skæringspunktet omkring generalforsamlingstid deltager Arkivet i håndarbejdsfestivalen – tak for
indbydelsen til det. Arkivet prøver at finde passende udstillinger med historisk vinkel indenfor
håndarbejdsområdet. I 2018 var det en broderiudstilling, som vakte stor interesse. Arkivets folk benytter
selvfølgelig lejligheden til at vise arkivalier og få en god snak med interesserede besøgende. Det er en
god lejlighed til at få udbredt kendskabet til vigtigheden af at bevare og værne om arkivalier.
Hvert år udgiver de samlede lokalarkiver i Lemvig Kommune en Årbog. Indholdet er artikler af
forhistorier fra hele kommunen. Gudum Sognearkiv er repræsenteret i 2018 udgaven med en artikel om
Kathrine og Jens Peter Jensen, der boede i Solstrejf på Fabjergvej. Årsskriftet kan købes hos boghandlen i

Lemvig. Og jeg kan løfte sløret på klem for 2019 og røbe, at da er Arkivet igen på banen, hvis alt lykkes. –
men derom senere på året.
Gudum Sognearkiv er vært for en studiekreds i samarbejde med foredragsudvalget. Det er 4 temaer fra
sognets historie, der er emne for 4 aftener og ansvaret for indholdet er lagt i pensioneret
museumsinspektør Søren Toftgaard Povlsens hænder. Den første aften er afholdt med stor succes. Vi kan
klemme et par enkelte mere ind i gruppen, hvis nogen sidder og brænder for det.
Arkivernes Dag – som holdes i oktober – havde i 2018 samlingssted i Nees. Desværre så vi ikke mange fra
Gudum – men der er jo også langt til Nees. Hvert andet år er vi i eget Arkiv med denne markering af
arkivvirket, så i dette år er vi altså at finde her. Det hører I mere om, og vi håber at se mange af jer.

Jeg vil slutte årets beretning med en appel til jer. Bliv ved med at bruge sognearkivet. Men husk også at
tage næste generation med på besøg. Og næste igen. Ofte er det sådan, at de unge ikke rigtig ved,
arkiverne er der, og ikke ved hvad de kan bruges til. Men når de så kommer på besøg, oplever vi på
arkivet, at de bliver levende interesseret. De skal blot vide, hvad arkiverne gemmer.

Allersidst tak til besøgende i Arkivet, tak for gaver – både arkivalier og driftstilskud, tak til Sogneforening
for samarbejde og tak til alle aktive i arkivsamarbejdet.
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