Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv – Årsberetning 2019
Vi ser tilbage på 2019. Et år hvor jeg vil sige vi prøvede at finde vore ben igen. Fra september 2017 til
august 2018 afgik 3 af vore erfarne medarbejdere ved døden, hvorfor der var arbejdsopgaver der skulle
udføres af andre eller tilsidesættes i perioder.
Der er registreret 62 indkomster fra foreninger og private. Der er tale om dokumenter og billeder af
forskellig art, fra familier og foreninger. Blandet andet fra Ølgod skakklub, Ølgod Plantage, og fra Møller
Bargisens private arkiver har vi modtaget materialer om slægtsforskning og mange håndbøger.
Tak for alle indleveringer de er med til, at eftertiden får kendskab til fortiden.
Ved udgangen af 2019 har arkivet omkring 9.000 registreringer på www.arkibas.dk
Der er i årets løb foretaget ca. 1500 af disse registreringer samtidigt med, at vi har serviceret besøgende,
besvaret skriftlige og telefoniske henvendelser, samt været aktive på Facebook. 5 medarbejdere har været
på kursus.
På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har der været 3.835 besøgende, på www.arkiv.dk
antal visninger 43.985,og på Facebook www.facebook.com/olgodarkiv er der nu 378 følgere. Antallet af
besøgende på hjemmeside og www.arkiv.dk er faldende. Det kan sikkert ses i sammenhæng med, at
hjemmeside, arkiv.dk og Facebook supplerer hinanden, samtidig med at www.arkiv.dk nu har været i
luften nogle år, således det er det nye, der bliver lagt ud der søges på.
Men via disse medier lykkes det at få navne på personer på mange billeder fra skoler, gymnastik og
konfirmation. Det er godt, idet billeder først får rigtig værdi, når man ved hvilke personer tider eller steder
billedet repræsenterer. I Ølgod Hallerne er der fortsat stillet plads til rådighed til billeder, hvilket også giver
interesse både for arkivet og personer på billederne.
En stor tak til alle der hjælper os via de forskellige medier og besøg på arkivet.
Vi har fastholdt vor åbningstid til tirsdage kl. 14-17. Men der altid mulighed for at aftale tid for besøg, uden
for åbningstiden, og det anser vi for kundevenligt.
I løbet af året har der været ekstra åbent på Højskoledagen, ved EU-valget, Folketingsvalget, og hele dagen
på Kulturdagenes ”Kulturmarked”.
Den 27. marts stod Lokalarkivets personale for det praktiske arrangement ved Arkivsamvirkets
generalforsamling i Ølgod Kulturhus.
Bogen ”Historiske personer i Ølgod & Omegn” og ”Vi begyndte i hønsehuset” er fortsat til salg, sammen
med Ølgod Filmen, der er optaget i 1968-1978. Bøger udgivet af Ølgod Museum/Ølgod Museumsforening
har vi også.
Vi samarbejder med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og Slægtshistorisk Forening om den årlige
udstilling i Lindbergsalen på Kulturhuset, og er medudgiver af Museumsforeningens Årsskrift.
Den 4. oktober 2021 har Lokalarkivet 100 års jubilæum, og vi tænker på at udgive en bog med emner fra
arkivet, og det indledende arbejde er begyndt. Hvordan dagen ellers skal markeres er der ikke taget stilling
til.
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Gode ideer og forslag til indlæg i bogen og markering af dagen modtages gerne. Der er søgt midler fra
Fonde til udgivelsen, og der er modtaget tilsagn, men der søges videre.
Hvad der sker omkring Kulturhuset, hører vi ikke noget til. Så hvad der sker i forhold til Lokalarkivets lokaler
må kun tiden vise. Lokalarkivet bliver gerne, hvor vi er.
Vi er 10 frivillige medarbejdere på arkivet, der alle gør et stort arbejde, men vi er meget bevidste om, at det
er vigtigt, at nye medarbejdere kommer til og kan læres op. Så hvis du er interesseret i lokalhistorie, har
erfaring med EDB og i det hele taget er nysgerrig omkring det lokale i fortid, nutid og fremtid, så hører vi
gerne fra dig. Som ny medarbejder vil der blive tilbudt kurser i Arkivuddannelse, og Arkibas og IT.
Er du interesseret så kontakt os på arkivolgod@hotmail.com eller tlf. 29 61 73 10.
Med venlig hilsen
Lissi Møller Kristensen
Arkivleder
14. marts 2020
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