Beretning 20L4.

Atter et år er gået med stor aktivitet på Lokalarkivet, og her i skrivende stund er vi så langt
henne på året, at urene er stillet en time frem til det, som vi kalder sommertid. Man kan
udmærket komme til at fundere over, om det er ens egen tidsfornemmelse, der i tidens
forløb har ændret sig, således at det kan være noget vanskelig at holde styr på kalenderen.
Arkivarbejdet har efterhånden fået et sådant omfang, at vi i er helt afhængig af flere
frivillige medarbejdere. I dag er vi på vort Arkiv i alt 12 medarbejdere, hvoraf en del har
været hos os i adskillige år, og det betyder en stabilitet, som vi sætter stor pris på. Den
senest ny ankomne igruppen er Petrea Mikkelsen. Med baggrund i sin erfaring som tidligere
lærer ved Ølgod Byskole. På Arkivet har hun med stor interesse gennem kontakt til
sognepræsten og skolen , øget og taget sig af Arkivets samling af konfirmand- og
skolebilleder.

lndkomsterne i år omfatter blandt andet Ølgod Vindmøllela ug , @lgod Byskole's protokoller
og billeder, konfirmations- og skolebilleder . Fra Hjedding A.M. dokumenter og protokoller
L884-I997. Endvidere protokoller fra Krusbjerg Skole og Krusbjerg Vandværk.

til at hænge sammen er vi hele tiden opmærksomme på, hvor der er
mulighed for penge til vor altid slunkne kasse. Dog skal det nævnes, at vi fra Super Brugsen
har fået hjælp til anskaffelse af Scanner, der bl.a. kan bruges til vore mange billeder på
For at få økonomien

glasplader.

Vi markerede udgivelsen af bogen "Historiske personer i Ølgod & Omegn" og vi modtog
tilskud fra Sydbank Sønderjyllands Fond, Øleod Museums Fond samt Dansk Lokalhistorisk
Forening. Sonja Pedersen og Møller Bargisen havde lagt et stort stykke arbejde i bogens

fremstilling. Bogen er mødt med stor interesse og kan købes på arkivet for 100 kr.
forbindelse med, at Danske Bank lukkede afdelingen i Øleod modtog Lokalarkivet en
anselig mængde materiale, der stammede tilbage fra den tid, da Ølgod Sparekasse havde til
I

huse iejendommen.
I Bibliotekets store boksrum har 2 af Lokalarkivets medarbejdere

haft nok at gøre med i

store træk at sortere og registrere arkivalier m.v., således at meget fra Ølgod Sparekasse
kunne bevares for eftertiden. Det er jo en kendsgerning, at lukningen af resterne efter
Qlgod Sparekasse er en begivenhed, der betyder slutningen på

en lokalhistorisk epoke.

samarbejde med Varde Museum leverede vi historier og billeder til Touchskærm på Ølgod
Museum der blev indviet den februar 2014.
I

På Højskoledagen den 10. marts havde

vi igen åbent dørene, og igen var der mange

interesserede.

efteråret sendte Lokalarkivet forslag til Varde Kommune om, at Vandtårnet i Ølgod blev
Ølgods officielle vartegn. Dette blev godt modtaget og ved 100 års jubilæet i oktober blev
Vandtårnet af Varde kommunes borgmester Erik Buhl Ølgods officielle vartegn.
I

I samarbejde med @lgod Museumsforening , @lgod Museum og Slægtshistorisk forening har

vi været med

til udstillingen i Lindbjergsalen om virksomheder og institutioner

i @lgod, som i

2OL4-2OL5 fej re r j u bi læe r.

Udstillingen blev åbent i oktober, og kan stadig ses i Lindbjergsalen. Den er et besøg værd.
Vi leverede til Cork Butter Museum i lrland tekst og billeder, der senere kom med i bogen "
Butter in lreland" med omtale og billede af Hjedding Andelsmejeri på side 100. Bogen kan
ses på Lokalarkivet.

Vi arbejder stadig målretiet med at registrere arkivalier, der kan ses på det landsdækkende

arkiv.dk.
Arkivet er i gang med oprettelse af hjemmeside olgodlokalarkiv.dk.
Men mange flere arkivalier er tilgængelige ved et besØg på arkivet.
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