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Årsberetning 2013.
Her ved slutningen af året 2013 skal vi til at gøre op på, hvad der i grunden er sket i det
forløbne år.
Arkivmedarbejderne er travlt beskæftiget med at få lokaliteterne indrettet på den mest
hensigtsmæssige og praktiske måde.
Arbejdet på Lokalarkivet står og falder på den frivillige medarbejderstab, nemlig
Gunnar Laustsen,
Erik Hestehave,
Møller Bargisen,
Sonja Pedersen,
Lis Meldgaard,
Henning Raunkjær,
Lissi Møller Kristensen,
Henry Buhl,
Henry Pilgaard Andersen,
Egon Thomsen,
Frede Møller Kristensen.
Alle de frivillige sidder inde med et bredt lokalkendskab med baggrund i et tidligere aktivt
arbejdsliv i lokalområdet, hvilket kommer Lokalarkivet til gode.
Touchskærm.
I samarbejde med Varde Museum har Lokalarkivet været med til at fremfinde
billedmateriale til en touchskærm, der skal opsættes i museet. Projektet er tænkt som en del
af digitalisering af det nye museum. Dette arbejde fortsatte hen over hele året.
Sideløbende hermed modtog vi arkivalier fra forskellige institutioner, der er ved at blive
nedlagt og flyttet som led i en hel ny kommunal struktur, og denne strukturændring vil
sikkert fortsætte en tid endnu. I forbindelse hermed har vi modtaget arkivalier fra Krusbjerg
skole og Krusbjerg Borgerforening samt Lindbjerg Skole.
Dansk Bank - Ølgod Sparekasse.
I forbindelse med, at Danske Bank lukkede sin afdeling i Torvegade og flyttede
kundebetjeningen til Varde fik Lokalarkivet lov til, at vi måtte tage del i tømningen af
kælderen.
Herved fremkom mange protokoller med mere fra Ølgod Sparekasse, hvad vi nu er i gang
med at sortere og registrere.
Endvidere kom 18 scrapbøger med udklip og billeder fra Ølgod Sparekasse, Bikuben og BGBank frem i dagens lys, og disse arkivalier opbevares nu i Lokalarkivet.
Historiske personer.
I Lokalarkivet er vi fortsat optaget af de tidligere bragte indlæg i Jyske Vestkysten om
Historiske personer, og planen om en bogudgivelse tager mere og mere fast form. Bogen
”Historiske personer i Ølgod & Omegn” og bogen kan købes på arkivet til en pris af 100 kr.
pr. stk.
Højskoledagen.
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På Højskoledagen, der arrangeres af Ølgod Menighedsråd, KFUM & K, Ældresagen,
Grundtvigs Foredragsforening, havde Lokalarkivet en del af dagen åbnet dørene for
interesserede, og det var glædeligt at se, at ikke færre end ca. 70 besøgene havde fundet vej
ind til os.
Billeder i Arkivets store vindue.
I det store vindue ud mod Vestergade har vi fremvist foreningsbilleder, gadebilleder osv, og
det er hensigten, at der med passende mellemrum vil ske en udskiftning.
Mini-Arkibas.
Der arbejdes fortsat med at få så mange arkivalier som mulig lagt ud på nettet. så gå ind og
søg på Ølgod-Strellev Lokalhistoriske arkiv.
Frede Møller Kristensen

