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Medlemsblad nr. 1, 14. årgang feb. 07 

                                                        Lindum Savværk anno?? 

Kend din egn! 
Dette blad er udsendt til alle, der har indleveret kupon og har fået ud-
leveret ”Tjele på langs”. Læs på bagsiden, hvordan du bliver medlem. 
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Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening 
Foreningen har som så mange andre måttet finde et nyt navn i forbin-
delse med nedlæggelse af Tjele Kommune. Vi mener, at det også 
fremover er væsentligt for Tjeleegnens beboere at samarbejde om lo-
kalhistoriske emner. Formanden orienterer om foreningen på næste 
side. 
 
 

Tjeleegnens Lokalhistoriske  Forenings bestyrelse:  
 

Birthe Dalsgaard,  Skibdalvej 1,Lindum  8830 Tjele 98-544171 
Knud Østergaard  Vibevej 8, Ørum  8830 Tjele 86-652079 
Jan Johannesen  Norupvej 8,Vammen  8830 Tjele 86-690905 
Hans Engberg   Høegsvej 32,Hammershøj 8830 Tjele 86-451710 
Jørgen Boje   Tåruphøjvej 7,Hvidding 8830  Tjele 86-451242 
Jane Overgaard  Korsbakken 21,Rødding 8830 Tjele 86-651371  
Jørgen Dalager   Vråvej 24, Vrå   8830 Tjele 86-699096 

 

TJELE LOKALHISTORISKE ARKIV 
 

Tjelevej 8, Ørum 
8830 Tjele 

Tlf. 89 99 98 38  
eller 

Viggo Knudsen - 86 65 24 17 
Børge Kronborg - 86 65 22 66 

Sv. Haakon Jensen - 86 65 23 79 
 

Åbningstid : 
Mandag 14.00 - 17.00 

(lukket i juli måned) 
 

Arkivet har foruden mange arkivalier og billeder fra hele kommunen en 
omfattende udklipssamling, kopier af kirkebøger og folketællingslister 
samt realregistre på mikrofilm. 
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Har du lyst til at være med  

i lokalhistorisk arbejde? 

 

Interessen for lokalhistorien har gennem en årrække været stigende. 

Det kan der være flere grunde til. Tidligere blev mange folk på deres 

fødeegn og kunne formidle stedets og familiens historie både til de, 

der var rejst ud og til de efterfølgende generationer. En sådan mulig-

hed eksisterer ikke mere. I takt med samfundets hastige forandringer 

synes viden om ens egne rødder og om den  lokale historie på den an-

den side at være vigtigere for den enkelte. 

 

Tjeleegnens lokalhistoriske Forening, der har eksisteret siden 1993, 

arbejder med at udbrede kendskab til og forståelse for Tjeleegnens hi-

storie og kultur.  

 

Formidlingen af historien sker fx gennem udflugter til lokalhistoriske 

steder som Hellig Kilde i Vorning og Tjele Gods. Hertil kommer, at 

foreningen arrangerer foredrag, og den har i den forbindelse for ny-

ligt haft så forskellige foredrag som historien om Marie Grubbe og 

Tjele kommunes Skolevæsen på dagordenen.  

Endelig udgiver foreningen et nyhedsblad min. 2 gange om året, og 

den har tilknytning til Tjele på Langs redaktionen.  

I foreningens 13-årige historie har adskillige temagrupper, der ind-

samler ny lokalhistorisk viden, været tilknyttet foreningen. I vinteren 

2006 er en ny gruppe startet op omkring Vammens historie. Gruppen 
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tager udgangspunkt i gårdenes historie og starter tidsmæssigt ved 

landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Gruppen søger at følge 

gårdenes udskiftning, overgang til selveje og udflytning fra Vammen 

By.  

Alle, der er interesseret i Tjeleegnens historie – både i og uden for 

området kan blive medlemmer af foreningen. Du kan være med i det 

lokalhistoriske arbejde i foreningen på forskellige måder: deltage for-

eningens arrangementer, finde ny viden i en temagruppe, skrive i for-

eningens nyhedsblad eller til ”Tjele på Langs” og blive indvalgt i be-

styrelse – og/eller blot støtte foreningens arbejde gennem medlem-

skab.            Birthe Dalsgaard 

         fmd. bestyrelsen 
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Foreningens udflugter i 2006 
 
 Asmild Klosterkirke 
        I Maj måned havde vi en aftenudflugt til Asmild på østsiden af 
Viborgsøerne. 
        Anders Dalgaard, Viborg fortalte om klosterets grundlæggelse 
som nonnekloster for 900 år siden, hvoraf nu kun en reduceret Kirke, 
en rest af brønden og en retableret Klosterurtehave er tilbage. Der be-
rettedes om kirkens historie og vekslende ejerskaber, og om den 
navnkundige  bisp Gunnar var der også gode historier. 
         Efter besøg ved det imponerende gravsted, hvor over fyrre af 
slægten Brun er stedt til hvile, så vi urtehaven. En kort tur til søbred-
den, hvor vi i aftensolens silhuetter forestillede os Viborg på bisp 
Gunnars tid, hvor op mod fjorten kirkespir  prydede byens silhuet. 
Kaffen blev indtaget i det fri. 
                                     
Karmark Mølle. 
 
    På vej fra Langå til Løvskal ser man inde til venstre to kridhvide 
skorstene stikke op over træerne. Det er stuehuset på den nu gennem-
restaurerede Karmark Mølle, hvor Søren Thorup, 6. generation af 
møllerslægten Thorup gæstfrit tog imod os og fortalte om møllen og 
dens historie og om det store restaureringsarbejde, der er udført med 
tilbørlig respekt for det histori-
ske. 
     Møllen står klar til at arbej-
de. Overfaldshjulet drejer og er 
klar til at blive koblet til maski-
neriet og gennem udvekslinger 
drive kværnene. 
      Vi nød en spadseretur om 
den oprensede Mølledam og 
sluttede aften med medbragt 
kaffe i Møllehuset. 
En tak til Søren Thorup, der el-
lers normalt ikke viser møllen 
frem.  
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Fremtidige arrangementer 
 

Arrangementer i 2007 
 
FEBRUAR:  GENERALFORSAMLING 
 
Sted:     Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8, Ørum 
Tid:    Onsdag den 28. Februar kl. 19.00 
Program:             Se bagsiden.       
 
 
MAJ: AFTENTUR TIL  IDASMINDE SKOVRIDERGAARD 
 
Sted:    Drøwten 50 A, Lindum . Skilt opsættes ved asfaltvejen.                      
Tid:     Torsdag den 10. Maj kl. 19.00    
Program:  Børge Larsen, der har boet på Idasminde i umindelige 
   tider, vil vise os den gamle skovridergård og haven med 
   de mange specielle planter og fortælle om skoven og  
   hans mange - ofte  særprægede  forgængere. 
Kaffe:   På træstub. Medbragt 
Tilmelding: ingen.  Se artikel s. 8  
 
 
AUGUST:    AFTENTUR:  RUNDT OM TJELE LANGSØ 
 
Sted:   Starter og slutter ved Ushus 
Tid:    torsdag d. 16. august                 
Program:  Axel Busck tager os med på tur rundt om Lindum 

Sø og fortæller om søens naturgeografiske histo-
rie. Turen slutter ved Ushus, Hobro Landevej139,  
hvor Knud Erik Riisager belyser det gamle færge-
steds historiske betydning. 

Tilmelding:           Se ”  ”Tjele på Tværs ” der udkommer i Juni. 
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OKTOBER:   AFTENMØDE VEJRUMBRO 
 
Sted:   Borgerforeningens Hus, Hovedgaden, Vejrumbro 
Tid:   Tirsdag den 23 oktober kl. 19.30 
Program:   Søren Nielsen causerer om det gamle Vejrumbro.  
   Se  næste nr. af ”Tjele  på Tværs”  i juni.  
 
 

Arrangementer i 2008 
 
Februar              Generalforsamling.  Mette Waaerst fortæller om  
                             husdyrhold ud fra en lokalhistorisk vinkel.  
 
April          Filmaften 
Sted:      Hammershøj Forsamlingshus 
Program:    En række video optagelser fra tiden 1960 – 68 er 
    blevet  revideret og sammenklippet. Jørgen Hags-
    holm og Jens Konrad Jespersen vil kommentere.  
    Mere herom senere. 
 
August   Turist i Purhus  
 
Oktober Den lokalhistorisk gruppe fra Vammen fremlæg-

ger resultater af gruppens arbejde.   
 
Arrangementer i støbeskeen til 2009 
 
februar    Generalforsamling   
maj    Fastrup Skov  
august    Ulstrup Slot  
 
 
Vi vil gerne rundt til alle byer i området, så gode ideer modtages. 
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”Forsvundne huse i Lindum Skov” 
Skovtaksator Børge H. Larsen, Lindum, som vil tage os med på en 

aftentur i Lindum skov Torsdag den 10. Maj kl. 19.00, har tidligere i 

1993 skrevet om forsvundne huse i Lindum Skov.  

Vi vil her som appetitvækker bringe uddrag fra denne beretning: 
 
Munter violinspil i "Baljen". 
Vi lægger ud med "Baljen", der har ligget tæt ved det nuværende 
"Planteskolehus", kun et par hundrede meter fra skovridergården. 
De ældste oplysninger om "Baljen" har vi fra matrikel-kortet fra 
1794. På kortet er der tegnet tre bygninger og navnet Christen An-
dersen. Det er formentlig det samme hus, som benævnes "Ingstrup" 
på skovkortet fra 1880.  
…...  Niels Christensen Bødker, der var født i "Baljen" i 1801. Niels 
Bødker var ikke alene dygtig til at spille på violin, men tillige en 
god nodeskriver, hvilket fremgår af hans nodebog, der skal bero i 
Rigsarkivets folkemindesamling. 
 
…... .. Husdyrene levede af skovens tørn 
Men foruden at være spillemand overtog han i året 1828 fæstet af sit 
fødehjem. Til ejendom var et tilliggende  på 8-9 tdr. land og en be-
sætning på 1 hest (mens faderen havde kørt med stude). 3 køer og og 
nogle får, og der  har vel også været nogle svin. Besætningen har for 
en stor del hentet føde i skoven, hvor han havde græsningsret. Det  
tørre, stride græs i skoven har nok ikke været det mest nærende, men 
dyrene har da holdt livet. Hverken mennesker eller dyr var særlig 
forvent dengang. 
Om de fattige kår, som man levede under på de tider, kan man læse 
om i Niels Bødkers søn. læreren og hjemstavnsforfatteren "Knud 
Skytte's" fortælling "En Husmands-Jul". 
Hvor har "Baljen" ligget? Iflg, Kjær Jensen skulle det være omtrent 
der, hvor mindestenen for Knud Skytte står, lige i skovbrynet. Jeg er 
mere tilbøjelig til at mene, at "Baljen" er det samme som "Ingstrup", 
der på skovkortet fra 1880 er angivet i lavningen bag "Planteskole-
huset" med 1 bygning. Men navnet Ingstrup er streget over, så det er 
muligt, at huset er revet ned netop omkring 1880.  
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"Nørre Hedehuset" med lerstampet gulv og lyngloft. 
Begiver vi os fra "Baljen" mod øst  kommer vi forbi den gamle bøg 
"Morgengrüss", og længere henne, ind mod skovbrynet ligger gården 
"Kristinelund". Godt 50 meter henne ad markvejen har vi oppe til 
venstre en høj, mest bevokset med bævreasp. Her skal der også have 
ligget et hus, hvis ældste kendte beboer var Mergel-Josef (fra 1862 til 
1898). Men den mest kendte beboer var Tyske-Kathrine, moderen til 
Niels Thomsen, der ejede huset fra 1898 til 1938. Tvske-Katrine kun-
ne læse over bylder, og hun åreladede både mennesker og dyr.  

Billedet med de fire personer er Ane Chatarina Heitzenrøders søn Ni-
els Christian Edvard Thomsen og hustru Louise Thomsen,samt deres 
to døtre Anna og Karoline Augusta (kaldet Kalla).Billedet er fra ca. 
1914 og taget ved ejendommen Drøwten 32.  
 
Børge H. Larsen er siden denne artikel blev skrevet i 1993 kommet i 

besiddelse af nye oplysninger om Tyske–Kathrine : 

 

Fra Folketælling 188o i Hvilsom sogn: 

Ane Kathrine Heitzenrøder, 4o år, gift. lutheran,f ødt i Tyskland, hus-

moder.  Niels Edvard Thomsen, 2 år, født her i sognet. 

 

Fra Folketælling 189o Hvornum sogn 

Ane Kathrine Heitzenrøder, 56 år, gift, født i Kurhessen (tvivlsom), 

husejer. Niels Evald Thomsen, 12 år, født i Tollestrup, søn. 
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Vejtromle -Foreningen.                 
Lokalhistorisk Arkiv i  Ørum er som nævnt andet sted i bladet værd 

at besøge. Kommer man i et bestemt ærinde, er der næsten altid bid, 
men man kan også komme på afveje og finde noget helt uventet. 
  En dag fandt jeg en lille slidt protokol, den størrelse, som vi i gamle 
dage kaldte kvart format. 
I disse kommunale sammenslutningstider, hvor nye administrative 

mastodonter opstår – muligvis med rette og nok også rationelle – fø-
ler vi os lidt fortabte og ladt i stikken helt her ude i den yderste kant 
af storkommunen . 
Så luner det at finde gamle optegnelser om, hvor let det var for de 

gamle Sognekommuner at administrere  og samarbejde på et lavt 
plan. 
    Men nu til  Vejtromle - Foreningen : 
”Forhandlingsprotokol for Vejtromleforeningen  Vorning-Kvorning-
Hammershøj,, Ørum-Viskum-Vejrum. Asmild-Tapdrup og Vinkel 

Kommuners Omraade. 

    I l929 stiftede disse kommuner , med det formål  - som der står  i 
vedtægterne:  ” at der ved fælles  Indkøb af en Vejtromle, lettere kan 
sikres Kommunerne et Middel til Vejenes Forbedring.”  Tromlen ko-
stede 11.750 Kr.  Denne sum  dækkes ved, at   V-K-H betaler 3653 Kr. 
Ø-V-V 3653 Kr. A -T 1974 Kr. og  Vinkel  2470 Kr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Hjorth på førersædet. Gdr. Anton Nielsen, Hvidding(far til 
Adolf Lade Nielsen) yderst til venstre. Hvis nogen kender andre. Giv 
lyd. 
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. Disse Beløb erlægges Netto Kontant ved Tromlens Levering.  

    Som Tromlefører skulle antages en solid mand med timebetaling.  
Generalforsamlingerne skulle bestå af sognerådsformændene og de - 
i de forskellige kommuner - valgte medlemmer til vejudvalget. Man 
fastsatte ikke en timepris endnu, idet man det første år ville se, hvor-
dan det gik. 
    Ved den første generalforsamling i Juli 1929 var der kommet 64 
ansøgninger som tromlefører. De 40 var bosiddende i de fire kommu-
ner, og man enedes om kun at tage indensogns ansøgere i betragtning. 
Martin Nielsen Hjorth fra Vorning blev valgt. En omfattende kontrakt 
blev udfærdiget om ansvaret for smøring af lejer, orden på arbejds-
pladserne, om skødesløshed og grov uagtsomhed, skade ved transport 
og pligt til at erstatte skade.  
Allerede året efter ansøgte tromleføre-
ren  om tillæg til timelønnen, og den 
blev forhøjet til  1 kr. i timen.. 
 Nu fastsattes prisen til de fire kommu-
ner til 2,5o kr. i timen + førerens time-
løn, og det blev besluttet at anskaffe en 
Vandvogn og Vandtønde på 500 Potter.  
     I 1932 holdes generalforsamlingen 
på Afholdshotellet i Viborg. Regnskabet 
viste nu et overskud på 207 Kr. og 83 
Øre og sluttede med en kontantbehold-
ning på 1656 kr. og 93 Øre. Med dette 
gode resultat satte man timeprisen ned til Kr. 1.75, men  ved udlej-
ning til fremmede kommuner skulle der betales 3 Kr. 
      I nogle år sker der ikke noget særligt. Tromlen flyttes mellem 
kommunerne efter behov, -  Martin Hjorth får bevilliget 5o kroner til 
rejseudgifter, når han arbejder udenfor Hammershøj Kommune .(det 
er vist  for hele året) 
   Udlejningen i l937 er specificeret. Den har arbejdet i 1334 timer, og 
transporttiden er 75 timer, og der er således udsendt regninger for 
godt 3000.- Kr.   
   I 1937 får Martin Hjort igen én Krone i timen + 3oo kr. om året 
mod, at han besørger transporten samt rengøring af  Tromlen, og pri-
sen hæves til 2,50 Kr. pr. time. 

     Martin Hjorth 
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   I 1939 hæves Martin Hjorth’s løn til  1,18 kr. i timen. Sandelig en 
pludselig forhøjelse, selv om det var første gang i 10 år.   
      Så kommer vi til oktober 1941, hvor der holdes ekstraordinær ge-
neralforsamling, hvilket ikke var sket før. En sag angående en uover-
ensstemmelse mellem formanden og tromleføreren. Sagen ordnedes 
derved, at tromleføreren i ferieløn fik udbetalt kr. 71,5o 
Det var jo krigens tid og olie (petroleum) var rationeret. Man havde 
fået tilbud på montering af en gasgenerator fra  Bjerringbro Maskin-
fabrik på 2500 kr., men uden forandring af motorens kompression. 
   I April 1942   vedtoges at købe et anlæg fra Ringsted Maskinfabrik. 

   Året efter havde man ca. 2500 kr. i banken og generatoren  var i 
brug.,  men i  1946 var gasgeneratoren  meget medtaget af rust m.m. 
og formanden henstillede at gå over til olie igen!  Nu kostede tromlen 
4.5o kr. pr. time + brændsel og tromleførerens løn. 

Udgravning af  vejen fra Hammershøj til Tinbæk under krigen. 

Tipvognslokomotivet -et sådant kaldes alle steder ”Grisen” - er for-

synet med en gasgenerator, hvori man fyrede med bøgebrænde. Af 

vejarbejderne har vi kun genkendt Anton Nielsen, Hvidding, som står 

længst til venstre. Skulle nogen genkende andre, hører arkivet gerne 

fra jer .  
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          I  1947   blev man enige om at købe en 500 liters Tjæremaskine  
for 3300 kroner,. Tromlefører Hjorth aflønnes med 5oo kroner i fast 
løn og 3 kr. i timeløn, og han overtager det fulde ansvar for arbejdet 
med tjæring. 
     I 1951  beretningen står, at tromlen trænger til en hovedreparati-
on .Den havde  nu kørt i over 2o  år, og året efter står der, at det ko-
stede 4943,08 kr. 
     Generalforsamling den 7.  April 1954 blev lang og drejede sig om 
en ny tromle. Ringsted Maskinfabrik gav oplysninger ” desangående 
omforandringer”   af den gamle og fortalte om en ny og mindre 
tromle.. Den gamle tromle repareres, når vejret tillader det. 
Regnskabet balancerede med 16.602,70 kr.  Man vedtog at bruge 
l0.ooo kr. til den nye tromle og de fire kommuner betalte i alt 7ooo,- 
kr. tilsammen,.      
   I  Efteråret 1955 var det galt med Tromlen igen. Tromlen skulle  
sendes til Bjarne Nielsen, Aarhus, skilles ad,  og der skulle så tages 
bestemmelse om motoren skulle repareres  eller tromlen have en ny 
Fordson Diesel Motor. 
     Så kom der en ekstra generalforsamling i April 1956 i anledning 
af divergenser mellem Tromleføreren og Tromlelauget.  ”Efter en  
forhandling blev det vedtaget, at hvis der paa ny bliver uoverensstem-

melser af den art, der har været nu, faar Bestyrelsen Fuldmagt til at 
afskedige Tromleføreren”    - Tromleføreren var tilkaldt,” og  han  gik 
ind paa at fortsætte på de Betingelser, der har været gældende, siden 

Tromlelauget blev  oprettet...”  -- (Hvad uoverensstemmelsen gik ud 
på, fremgår slet ikke af beretningen.)   
   Reparationen:  Det blev nok en dyr omgang, for i l956    ”vedtoges 
det at optage et Laan paa 20.000,- der afdrages paa 3 aar, der ude-

lukkende bruges til Afdrag paa Laanet, som anvendes til Reparation 

af Tromlen ”- (meningen var vist god nok )             
  I l958 vedtog man at købe en tjæresprøjte til 1200,- kr. og Kæmner 
Jacobsen, Hammershøj får hvert år 100 kroner for at føre regnskabet. 
      Nu begynder den inflation, som jo har været der siden.. Tromlefø-
reren får nu 700  om året og vil gerne have ny Skurvogn. Jacobsen 
nøjes dog med de l00 kroner, og timeprisen er steget til 8 kroner.      
        En ny skurvogn kom til i 1962, og nu skulle der  for den betales 
1,50 kr. i timen + stadigvæk olie og tromlemand.  
   Året efter blev tromlen sat op til 10.kr. til fremmede 12 kr.       
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Hjorth får nu 1.000 kr., Jacobsen  200 kr., og man vedtog at købe ob-
ligationer for 20.000 kroner ,  
 -- og nu kører det derud ad.  I 1966 bliver det 1500 kr. til Hjorth år-
ligt, Jacobsen får 300 kr., men tromlen får ingen forhøjelse. 
       På Tokani Kroen i Ørum i 1968 nedsættes prisen pludseligt til 5 
kr. til kommunerne, men uændret 12. kr.  til fremmede.---
(Tromlelånet var jo nu betalt, og man havde  20.000 kr. i obligationer, 
så nu kunde de midlertidig nedsætte timeprisen til sig selv)  
       Men i 1969 nærmer alvoren sig. Sagen om kommunesammen-
slutningen nærmer sig, og man nærmer sig en afvikling, så pengene 
kan komme tilbage i kommunekasserne og blive brugt lokalt i stedet 
for at ryge ind i den nye Tjele Kommune. 
     ”Ved likvidation af lauget fordeles laugets formue således 
Asmild – Tapdrup   får 10 % ,  Vinkel  får 20 %, Vorning-Kvorning –

Hammershøj  får 35 %  ,   Ørum – Viskum – Vejrum   

får 35 %  

    Den 6. Maj l97o : 
     Afsluttende generalforsamling afholdes på Toka-
nikroen i Ørum. 

Formanden, Peter Sundstrup aflagde en kort beret-

ning, hvorefter regnskabet blev forelagt og omdelt. 

Beretning og regnskab blev godkendt. 

Laugets formue, kr. 4616,95 + vibrationstromle kr. 

34.830 = 39.446,95 skal fordeles som vedtaget på 

generalforsamling den 30. april l969. 

    Peter Sundstrup    A.V. Techau      Ingvard Andersen    L. Lajer 

                            Hermed slutter protokollen 
  Listen over de forskellige formænd og bestyrelsesmedlemmer er 

ikke taget med. Interesserede kan selv gå på bibliotek og finde den.. . 
----(Hvor blev obligatiionerne af)---- ??? 
Det er egentlig Hjorth, der gennem de fyrre år træder  mest  frem i 
protokollen, og trods de nævnte skærmydsler har han nok været for-
eningen en god mand som tromlefører og leder af de lokale arbejds-
sjak.  . 
   Jeg besøgte hans søn i Vorning, Chr. Nielsen Hjort , og  I de gamle 
fotoalbum fandt vi de billeder, der illustrer denne artikel, og en video-
film  om  den gamle tromle (der bliver vist en  anden gang.) Jeg tak-
ker for lånet af dem.                                                                          Jørgen Boje   

   M.Hjorth 
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Sådan kunne tiden også bruges for 100 år siden 
 
Jens Chr. Nielsen - også kaldet Peiter, købte i 1905 ca. 21 ha. i Vrå og 
byggede en gård, ”Nederskov”. 
I sidste nummer af dette blad skrev jeg om Peiters skatter og afgifter. 
Her får I  to sider af hans dagbog/regnskabsbog  - jan. og feb. for nøj-
agtig hundrede år siden. 

1907         

Januar   Indtægt Februar  Indtægt 

2. Snestorm   1. Aflo   
3. - 5 Tærsket Byg   2. I Viborg   
 Solgt Kalv 14  4. Generalfors. i Mejeriet 

7. Aflo    5. Hugget Træ i Ellerne 

8. - 11. Tærsket Haure   6. - 7. Savet Harvebuller 

12.     8. Snekastning  

14. Aflo    9. Savet Brænde  

15. Slagtet Gris   11. Roer ind  

16. - 17. Grøftet i Øgkjær   12. Lavet Hammel  

18. - 19. Jordflytning   13. Lavet Egkurv  

21. Halmflytning   14. Stanget i Aaen  

22.     15. I Brugsen  

23. Tærsket Haure   16. Taget Kartofler op 

24. Leveret Gris 53,3  18. - 19. Lavet Kurve  

25. Tærsket Haure   20. Skouauksjon i Bibom 

26. Aflo    21.  En Kurv 1 

28.     22. Lavet Kurve  

29. Tærskning   23.    
30. Begravelse i Knudstrup  25. Lavet Kurv  

31. Tærskning   26.    

   67,3  27. Slaaet Lyng  

     28. I Brugsforeningen  

        1 

Januar   Udgift  Februar  Udgift 

30. Billet til Østerbølle 0,9   Dagløn  4 

 En Krans 0,5   Fortæring 0,25 

     20. Fortæring 0,2 

     22. Kreaturforsikring 3,22 

     25. Præstetiende 3,69 

   1,4     11,36 

         

Overskud Januar 65,9  Overskud Februar -10,36 

Jørgen Dalager, Vrå 
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GENERALFORSAMLING 
 
Sted:     Lokalhistorisk Arkiv, Tjelevej 8, Ørum 
Tid:    Onsdag den 28. Februar kl. 19.00 
Program:    
 

1.   Valg af dirigent 
2.   Beretning 
3.   Regnskab, herunder regnskab for bogsalg. 
4.   Arbejdsplan 
5.   Indkomne forslag 
6.   Budget og fastlæggelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter,  
        På valg er: Birthe Dalsgaard, Hans Engberg, Jørgen Dalager,  
       Jane Overgaard.  
8.   Eventuelt 
Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest en uge før ge-
neralforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen  vises Krügers TV-udsendelse fra 1967 
”Egnen omkring Tjele Langsø”, ligesom personalet på  Lokalhisto-
risk Arkiv  vil være til stede og evt. svare på spørgsmål vedr. brug af 
dette.    
 

Årets tilbud 
Du er  gratis kommet i besiddelse af ”Tjele på Langs” og dette 
blad, og vi håber, at det har skærpet din interesse for lokalhisto-
rie. 
Hvis du melder dig ind i foreningen, vil du modtage dette blad tre 
gange om året og kunne deltage i foreningens arrangementer.  
S. 6 –7.  
Det koster kun 60 kr. Meld dig straks ind og deltag i ovenstående 
generalforsamling. 
Ring til Knud Østergaard    86-652079  
Eller send en mail             knud_vibevej@nrdc.dk 


