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Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv - Årsberetning 2016 

________________________________________ 

Findes der virkeligt mere, der kan/skal opbevares for eftertiden. Ja – det gør der, og det viser sig 

også ved de afleveringer, vi stadig modtager på Lokalarkivet. Men også den interesse der er for 

hjemmeside og arkiv.dk.  

I 2016 er der 40 indkomster af forskellig art, her nævnes enkelte, fra Borgerforening, Gymnastik- 

og ungdomsforening, Børnehaven Søvang, Idræt om dagen, Inner Whelle, men også livshistorier og 

konfirmationsbilleder. Fra Drabanterne CD med deres sommerspil og revy. 

Vi har også modtaget et par malerier, og nogle pokaler som giverne har ønsket skulle opbevares 

lokalt, og dem har vi med glæde taget imod.  

Vi har nu 299 hyldemeter med arkivalier og omkring 27.400 billeder. Og vi er ved at mangle 

lagerplads. 

Vore frivillige medarbejde har i år foretaget 1072 registreringer på Arkibas.dk. Samtidig med at 

man har serviceret besøgende, besvaret skriftlige og telefoniske henvendelser. Ligesom 5 

medarbejdere har været på kursus for at dygtiggøre sig. 

På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har der været 5565 besøgende, som har set 65.431 

sider, i gennemsnit 11 sider pr. besøgende. På www.Arkiv.dk i 2016 16.314 visninger. 

Bogen ”Historiske personer i Ølgod & Omegn” sælges stadig, og der er et lille oplag tilbage. 

Vi har igen i år været involveret i bogudgivelse. Tidligere museumsinspektør Søren Manøe har 

skrevet bogen ”Vi begyndte i hønsehuset” HTH-brødrene der skabte det vestjyske industrieventyr. 

Ølgod Museumsforening og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv har stået for udgivelsen. Den 

blev præsenteret ved en reception den 15. december, hvor Laura og Hans Henning Haahr og Alma 

og Tonny Haahr og deres familier var til stede, sammen med ca. 100 andre. Bogen har været en 

succes. Bogudgivelse er støttet via forskellige Fonde. 

I løbet af året har vi haft ekstra åbent på Højskoledagen, og hele dagen på Kulturdagenes 

”Kulturmarked”, og på valgdagen til Menighedsråd. 

Den 26. september stod Lokalarkivets personale for det praktiske arrangement ved Arkivsamvirkets 

heldagsmøde i Ølgod Kulturhus. 

Vi sælger stadig visse bøger og tidsskrifter fra Ølgod og Strellev, for Varde Museum. Hvilke kan 

ses på vores hjemmeside. 

I Vestjydske Fortællere 2016 var ”Minder fra dyrlægehjemmet i Ølgod 1888-1940” erindringer ved 

Emilie Skovbjerg 1898-1992. Men også Egon Thomsen, medarbejder på Arkivet, har et fint indlæg 

”Ikke jord under neglene” der er værd at læse. 

http://www.olgodlokalarkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
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I samarbejde med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og Slægtshistorisk Forening er vi med 

i udstillingen der åbnede i Lindbergsalen den 29. oktober med malerier og keramik af kunstner Jens 

Gaarde Thomsen og hans hustru Ingeborg Rasmussen. Udstillingen kan stadig ses i Lindbergsalen. 

Den er et besøg værd. 

I årets løb har der været deltagelse i møder omkring bygningen Kulturhuset, hvor vi også har til 

huse. Bygningen har mange år på bagen, og der kører en visionsproces. Hvad den ender ud i, også 

for lokalarkivet, vil vise sig. Lokalarkivets ydre trænger voldsom til en renovering, hvilket har 

været et ønske gennem flere år. 

Arkivets 12 frivillige medarbejdere arbejder målrettet på, at vort arkiv får registreret så meget som 

muligt på Arkibas.dk, men også indenfor de eksisterende rammer, at få opbevaret arkivalier så 

betryggende som muligt, så vi imødekommer arkivets opgave at indsamle, registrere og formidle. 

Nye medarbejdere efterlyses. Vi er en medarbejderstab, der bliver ældre, derfor er det vigtigt, at nye 

kommer til og kan læres op.  Er du interesseret i arkivarbejde/lokalhistorie, kan du måske være en 

fremtidig medarbejder på arkivet. Se ind til os for en samtale, eller kontakt os på 

arkivolgod@hotmail.com eller tlf. 75 24 43 00. 

Med venlig hilsen 

Frede Møller Kristensen 

22. februar 2017 
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