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Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv - Årsberetning 2015
________________________________________
Igen et år med stor aktivitet og nye tiltag på Lokalarkivet.
Vore 12 frivillige medarbejdere har dygtiggjort sig ved kurser 3 på modulkurser, 2 WordPress
hjemmeside og 4 på Arkibas5 opgraderingskurser.
Indkomsterne i år omfatter 48 afleveringer blandt andet 4-H Ølgod-Tistrup 1983-2014,
Ungdomshus, Sundhedshus, Udviklingsråd, Strellev Brugsforening, Hejbøl Skole, Lindbjerg Skole,
Kristelig Folkeparti 1960-2015, FDF og FPF 1973-1989, Ølgod og Bybilleder fra Ølgod.
Vi har nu 297 hyldemeter med arkivalier af forskellige typer, og omkring 27.000 billeder.
På det økonomiske område har vi i år fået hjælp til anskaffelse af nye kontorstole fra El-Fonden i
Ølgod.
Bogen ”Historiske personer i Ølgod & Omegn” sælges stadig, og der er kun et lille oplag tilbage.
Vores hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk gik i luften i foråret, og i 2015 havde vi 2.145
besøgende, som så på 36.993 sider, hvilket vi er godt tilfredse med. Vi arbejder stadig på at gøre
den mere interessant. På www.Arkiv.dk har Ølgod haft 2.139 besøgende. Begge sider har resulteret
i mange henvendelse til arkivet, for yderligere oplysninger, eller for at få billeder af steder,
familiemedlemmer eller slægt.
Vi har indgået en aftale med Varde Museum, om at sælge visse bøger og tidsskrifter fra Ølgod og
Strellev, hvilke kan man se på vores hjemmeside.
På Højskoledagen den 9. marts havde vi igen åbent dørene, og igen var der mange interesserede.
Det samme var tilfældet på valgdagene den 18. juni og 3. december.
Generalforsamling i Arkivsamvirket i Varde blev den 25. marts afviklet i Kulturhuset i Ølgod,
ligesom efterårsmødet den 21. oktober.
Til sommerkonkurrencen i Jydske Vestkysten bidrog vi, som flere andre lokalarkiver, med historier
og billeder. En spændende opgave.
Til redaktionen af Vestjydske Fortællere har vi indsendt en fin historie med billeder, som vi
forventer i 2016 udgaven.
I samarbejde med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og Slægtshistorisk Forening er vi med
i udstillingen i Lindbergsalen, med billeder fra den gamle Ølgod Kommune, som byrådsmedlem
Susanne Bergmann åbnede.
Udstillingen kan stadig ses i Lindbergsalen. Den er et besøg værd.
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I det daglige arbejder vi stadig målrettet med, at registrere så mange arkivalier i Arkibas som
muligt.
Mange vil kunne ses i www.arkiv.dk, men ikke alle bliver lagt ud. Så hvis du ikke kan finde hvad
du søger, så se ind på arkivet, vi har måske alligevel oplysninger, der ikke umiddelbart er
tilgængelige, eller billeder, idet ikke alle billeder bliver lagt på nettet.

Med venlig hilsen
Frede Møller Kristensen
6.3.2016

