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Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv - Årsberetning 2017 

________________________________________ 

Hvad er der så sket på arkivet i året der gik. 

I 2017 er der 48 indkomster af forskellig art. Her nævnes enkelte, fra Ølgod 

Kommunale ungdomsskole, Grundtvigs Foredragsforening, Ølgod Sogns 

Næringsdrivende, Jagtforeningen, Jagtselskabet af 1991, men også livshistorier. Fra 

Drabanterne CD med deres sommerspil og revy. 

Vore frivillige medarbejde har i år foretaget 1376 registreringer på Arkibas.dk, 

samtidig med, at man har serviceret besøgende, besvaret skriftlige og telefoniske 

henvendelser. Ligesom flere medarbejdere har været på kursus for at dygtiggøre sig. 

På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har der været 9.139 besøgende (i 

2016 5.565), de har set 91.780 sider, i gennemsnit 10 sider pr. besøgende. På 

www.Arkiv.dk i 2017 26.276 visninger (i 2016 16.314). I august 2017 gik vi på 

Facebook og har pr. januar 2018 108 følgere. 

Der er stadig flere der, via den digitale verden, får adgang til og ser på de arkivalier vi 

får ud på nettet. Det er meget tydeligt, at se på stigningen af besøgende på 

hjemmeside, arkiv.dk og nu via Facebook. 

Via Facebook lykkes det, at få navne på personer på billeder fra skoler og gymnastik. 

Det samme gør sig gældende i Ølgod Hallen, hvor vi har hængt billeder op.   

Vi har fra 1. september udvidet vores åbningstid den 1. tirsdag i måneden til kl. 19, 

dog ikke i maj, juni, juli og august måneder. Det vil senere blive evalueret. 

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

tilbage. 

Ligeledes har vi stadig eksemplarer af bogen ”Vi begyndte i hønsehuset” HTH-

brødrene der skabte det vestjyske industrieventyr. 

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

Kulturdagenes ”Kulturmarked”, og på valgdagen til byråd- og regionsråd. 

Den 4. oktober stod Lokalarkivets personale for det praktiske arrangement ved 

Arkivsamvirkets møde i Ølgod Kulturhus. 

http://www.olgodlokalarkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
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Vi sælger stadig visse bøger og tidsskrifter fra Ølgod og Strellev, for Varde 

Museerne. Hvilke kan ses på vores hjemmeside. 

I samarbejde med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og Slægtshistorisk 

Forening er vi med i udstillingen der åbnede i Lindbergsalen den 28. oktober. 

Udstillingen ”Minder fra det gamle Ølgod” kan stadig ses i Lindbergsalen. Den er et 

besøg værd. 

På det økonomiske område har vi i år fået hjælp til anskaffelse af it-udstyr fra El-

Fonden i Ølgod.  

I årets løb har der fortsat været deltagelse i møder omkring en visionsproces for 

Kulturhuset, hvor Lokalarkivet også har til huse. Bygningen har mange år på bagen, 

og der er ønsker/behov for ændringer. Hvad den ender ud i, også for Lokalarkivet, vil 

vise sig. Vi er glade for de indvendige lokaler, med det ydre trænger voldsom til en 

renovering, hvilket har været et ønske gennem flere år. 

Arkivet der drives udelukkede af frivillige medarbejdere, har i året der gik måttet sige 

farvel til 2 personer. En medarbejder ønskede at ophøre, og arkivets leder siden 2005 

Frede Møller Kristensen døde i september. 

Arkivets nye leder er Lissi Møller Kristensen, der har været på arkivet en årrække. 

Som ny medarbejder er Hanne Gravesen startet i april 2017.  

På arkivet arbejder 11 personer målrettet på, at få 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. 

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 

Lissi Møller Kristensen 

24. marts 2018 
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