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Siden sidst
Kirkevandringerne fortsatte...
Nr. Vinge og Vammen kirker var d. 20. au
gust mål for Tjele Lokalhistoriske Forenings
udflugt. Det var her gode lokale kræfter, der
gav deres viden videre. I Nr. Vinge fortalte
Nette Hunsballe og Turi Thomsen om kirken
der. I Vammen var det Jens Salhøj, der beret
tede. Med ca. 50 deltagere må der siges at
være stor interesse for at høre om emnet.
Skønt kirkerne har særegne træk, så er lighe
derne mellem dem også slående. Kirkerne er
som de fleste lands
bykirker i Danmark der er ca. 1600 a f dem,
hørte vi - begge mid
delalderkirker bygget i
romansk rundbuestil.
Kirkerne har efterføl
gende fået tårne. Det
er karakteristisk, at
begge kirker har til
murede kvindedøre mod nord, mens de tidli
gere mandeindgange mod syd, der senere er
blevet forsynet med våbenhus, er i brug i
dag. Vammen Kirke fik dog tårn og våbenhus
allerede i senmiddelalderen, mens Nr. Vinge
Kirke synes at have fået disse ting langt se
nere.
Hvad angår kirkernes indre, er der markante
ligheder: døbefont og prædikestol er i begge
kirker fra tiden fra efter reformationen.
Selvom begge kirker har altertavler med
Kristusbilleder, fremtræder disse dog med
meget forskellige udtryk, og de er udført med
100 års afstand. Se billeder ovenfor og i næ
ste spalte. Nr. Vinges altertavle er et maleri af
Kristus er a f Adam Muller helt fra 1842,
mens Vammen kirke har et nyere freskoma
leri af den sejrende Kristus fra 1952. Med
hensyn til ejerskabet har de to kirker et styk
ke hen ad vejen også haft fælles skæbne.
Nørre Vinge Kirke var under Tjele Gods fra

1635 til 1924.
Vam m en K irke
havde efter reforma
tionen i starten havde
forskellige ejere, men
kom under Tjele
Gods fra 1750 til 1914.

Vammen Kirke

Helt specielt og nyt for Vammen kirke er bil
ledhugger Steen Jensens figur ’’Livstræet”.
Figuren blev indviet i 2014 og er placeret
midt på den plads ældre gravsten står på.
Birthe Dalsgaard

’’Hjertet under Jernkorset” en personlig rejse gennem Første Ver
denskrig
2014 var 100-året for starten af Første
Verdenskrig. Vi blev gennem medier og
foredrag i det forløbne år mindet om
denne krigs enorme rolle. Krigen fik en
meget stor historisk betydning, fordi den
skabte og efterlod mange uløste proble
mer, og da Første Verdenskrig var en
<rig af en betydelig varighed, den første
<xig, der antog verdensomspændende
omfang og den første egentlige industri
elle krig med massehære, havde den
enorme menneskelige omkostninger i
form af dødsfald og fysiske og psykiske
lemlæstelser.
1 Tjeleegnens lokalhistoriske Forening
fik vi d. 30. oktober gennem Jørgen Dal
agers foredrag ’’Hjertet under Jemkorset” også lejlighed til at belyse krigen.
Ud fra sit materiale kunne Jørgen Dal
ager anskue krigen ud fra den menne
skelige vinkel - her endog set ud fra et
dansk synspunkt med et lille lokalhisto
risk tvist. Jørgens Dalager er sammen
med sin kone Åse og søn Christian be
styrer af Peter Mærsks brevsamling,
skrevet i tysk militærtjeneste fra 1911 til

1918. Peter Mærsk var dansk sønder-jyde? der som tysk statsborger blev tvunget
til tysk militærtj enenste og efterfølgende
til at gå med i krigen på tysk side. Det
lokalhistoriske aspekt kommer af, at Åse
Dalager er barnebarn af Peter Mærsk.
De mange åbenhjertige breve fra Peter
Mærsk til nære familiemedlemmer bety
der, at vi gennem foredraget kan følge
Peter Mærsk meget indgående. Vi føler,
at vi lærer ham godt at kende, og vi iden
tificerer os med ham. Vi er med ham den
første svære tid som dansker i den tyske
hær. Vi følger ham som ordonnans gen
nem krigen på Øst- og Vestfronten, både

når der er fare på færde, og når han ind
imellem er i mere smult vande. Vi får
mulighed for at dele hans tanker om kri
gen og om dem derhjemme. Jørgen Dal
ager sammenholder i foredraget også
Peter Mærsks historie med verdenskri
gens forløb. Vi ser her, at Peter ikke
havde en fornemmelse af, at der ville
blive krig i 1914, før den blev erklæret,
og han selv var midt i den, ligesom han
heller ikke før meget sent, havde en rea
listisk fornemmelse af krigens ophør i
1918. Det samme synes ifølge mange
historikere også at have gjort sig gæl
dende for mange europæiske politikere.
En stor tak til Jørgen Dalager for det sto
re arbejde, der ligger bag foredraget og
til familien Dalager for at dele denne
fantastiske historiske med offentlighe
den.
Se hjemmesiden www.jernkorset.dk
Birthe Dalsgaard

Sødal skrumpede kraftigt
i 20-erne.

Savskærerens søn fra Vrå, Leo Yding
Sørensen, har gravet sig ned i historien
om udstykning af Sødal. Tjeleegnens lo
kalhistorikere glæder sig over at få hjælp
fra så ijeme steder som Ringkøbing. Vi
kan håbe, at man - som med Tjele på
Langs - vil have mulighed for at købe den
i Brugsen i Rødding og måske på Arkivet
i Ømm.
Hemnder forfatterens bemærkninger vedr.
bogen:
’’Sødal efter 1919 og udstykningen a f en
del a f Sødals jorder til 15 statshusmands
brug. ”
Ovenstående er arbejdstitlen på en p u 
blikation, der er under udarbejdelse og
forventes at udkomme ultimo vinteren
2015.
Hovepunkterne i publikationen vil udover
arbejdstitlen være følgende:
- De enkelte statshusmandsbrug på Sødal
mark, og de i alt 73 ejere, der har været
siden begyndelsen af1920erne og frem til
2014.
- Struktur - og ejendomsudviklingen siden
1920erne.
- Statshusmandsbrugenes opstart, drift og
økonomi.
- Udstykningens samfundsmæssige betyd
ning, og
- lovgivningen vedrørende statshusmands
brug”
Publikationen skønnes inkl. illustrationer
og billeder at blive på ca. 80 sider. Prisen
kommer til at bero på evt. sponsorrater. "

Leo Yding Sørensen.

Kommende arrangementer

Forsvundne bygninger og lidt om menneskene i dem.

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00
Lindum Forsam lingshus
Se bagsiden

FORÅRS TUR TIL
FYRKAT
Onsdag den 20. maj kl. 19.00

Efter fundet af den femte ’’Trelleborg” i Dan
mark, beliggende ved Køge og døbt Vallø
Borgring, er historien blevet tilført yderligere
viden om Vikingetiden omkring år 980. De
fem ringborge, plus to i Skåne, er højst sand
synligt opført af Harald Blåtand. Fundet kan
måske medvirke til en større forståelse af de
historiske begivenheder, ikke blot i Danmark,
men i hele Norden.
Der vil være en kompetent person, som vil
guide os rundt om Fyrkat og berette om den
historiske tidsalder, som er en del af vores
dåbsattest.

Hvis man ønsker mulighed fo r fælles kørsel
- mødes vi ved Arkivet, Tielevei 8, Ørum k l 18.00
Vi nyder den medbragte kaffe ved Fyrkat.
Entré: 30 kr.
Alle er rigtig hjertelig velkommen.

Kirkevandringerne fortsætter.
Sæt kryds i kalenderen den den 20. aug.

Mere herom i næste blad.

Bevæger man sig ad Fårdalvej fra Veids mod
Viskum, kommer man et stykke nede til
Veids Møllevej. Denne vej følger bunden af
den glaciale smeltevandsdal, som udmunder i
Nørreådalen og ender ved Veids Mølle. Et
stykke nede af vejen får man udsyn til Nørre
ådalen med Ø-bakker i baggrunden. Et syn
som er lige vidunderligt hver gang man kom
mer der. I det seneste århundrede er der på
strækningen Veids Møllevej forsvundet tre
bygninger.
1988 brændte fabriksbygningen ved Veids
Mølle. Bygningen var opført 1912/13 af
snedker J. A. Blomquist til mølleri, fabrik og
savskæreri. Den 6. august 1912, var der en
artikel i Viborg Stifts Folkeblad som beskrev
det forfald som rådede før Blomquist kom til,
- Veids Mølle var en ruinhob.
Blomquist oprettede for øvrigt en filial af
Veids Mølle i Ørum, som senere blev til
Ørum Kom og Foderstofforretning med side
løbende kolonialforretning. 1 1937 skiftede
møllen ejer, en ligeledes driftig person ved
navn Rasmus Skovgaard Jensen etablerer sig
som møbelfabrikant (Ørum Møbelfabrik), og
der fabrikeres stole af fineste kvalitet og de
sign. Efter branden i 1988 blev bygningerne
ikke genopført og stoleproduktionen op-hørte. Veids Mølle ejes i dag af Jeppe Kjær, som
har restaureret de eksisterende bygninger så
ledes, at Veids Mølle fremstår smuk og tilta
lende med sin beliggenhed ved mølledam
men. Den gamle turbinegrav med tilhørende
turbine ligger der den dag i dag tildækket og
gemt under en græsskråning.
En lille halv kilometer tilbage ad Veids Møl
levej lå der på venstre side, oppe på et pla
teau, engang en ejendom. Ejendommen blev
fjernet omkring 1915, efter at have stået tom
i nogle år. Inden da skulle den have fungeret

som fattighus i en periode. Efter sigende
skulle ejendommen have skiftet ejer i 1892.
Den skulle være tabt en nat med heftigt kort
spil!
Ejerskiftet fremgår også af ejendomsoplysninger/ej erlav Fårdal by, Viskum, her står
der; matr. 5a er udgået og inddraget under
matr. 4a. den 18. februar 1892.1 dag findes
der ikke spor af ejendommen, men kender
man lokaliteten, er der ting som indikerer, at
der har været en ejendom. Der er ganske gi
vet en spændende historie gemt omkring den
ne bebyggelse, men det far vente til der er
gravet noget mere frem; -om det er muligt.

Lad os nu drage videre op ad Veids Møllevej.
Den første ejendom på Veids Møllevej ligger
på venstre side a f vejen, straks man svinger
ind på denne. Her lå tidligere en 2-etagers
bygning, hvor den sydlige del indeholdt be
boelse og den nordlige del indeholdt stald og
lade.
Den 20. okt. 1970 raserede en voldsom brand
bygningen, man fik reddet bohave og besæt
ning ud a f bygningerne, men al kom og hø
blev flammernes bytte. De to brødre, Henry
og Magnus Døssing, som beboede huset hav
de en hund, som midt i al virakken var løbet
op på loftet og ind i flammerne, hvor den in
debrændte; dette til stor sorg for brødrene
(For øvrigt omkom gårdhunden ved Veids
Mølle ligeledes under branden i 1988). Det
viste sig senere, at brandens opståen skyldtes
en pyroman, som gennem en længere periode
huserede i et område omkring Viborg.

Personen havde over en halv snes brande på
samvittigheden.
De nedbrændte bygninger blev fjernet, og der
opførtes et mindre træhus, som brødrene boe
de i et par år. Magnus kunne dog ikke forli
ges med tanken om, at et træhus lettere kunne
brænde, så de opførte den gulstensvilla, som
ligger der i dag. Træhuset blev solgt og fjer
net en del år senere.
Vi har vel alle vores ’’Glemmebog”, fyldt
med minder, og i min fylder første og sidst
nævnte ejendomme samt de personer, som
beboede dem en ikke uanseelig del, specielt i
mine drengeår. 1 1960 var der olympiade i
Rom, og da vi ikke havde fjernsyn derhjem
me på dette tidspunkt, så valfartede min yng
re bror og jeg ned til Henry og Magnus, for
sammen med dem opleve de fantastiske be
givenheder.
Jeg husker endnu hvorledes Danmark vandt
sølv i fodbold. Cassius Clay (den senere bok
selegende Muhammed Ali) vandt guld i
sværvægtsboksning. Wilma Rudolph, der
som barn var ramt a f polio, vandt 3 guld
medaljer i atletik; en formidabel flot løber.

Og ej at forglemme Paul Elvstrøm, samt en
masse andre.
1 1960 boede brødrenes mor også i huset.
(Johanne døde 1968) Min bror og jeg mindes
stadigvæk dette fruentimmer, som højst
sandsynlig var en rar og god person, Hun
kunne fint ha’ udfyldt rollen som heksen i
’’Fyrtøjet”

Så sandt at sige, var vi ikke for stolte ved
hende. Magnus og Henry havde vi det deri
mod ganske fortrinligt med, de var et par
hyggelige og rare personer, som måske nok
var præget af deres ungkarletilværelse, men
særdeles vellidte blandt andre mennesker. De
arbejdede for øvrigt begge på Veids Mølle i
en hel del år.
De omtalte bygninger, som forsvandt og ikke
blev genopført, var jo blot et led i udviklin
gen. Nogle ejendomme var der ikke behov
for, nogle var blevet utidssvarende og nogle
var uhensigtsmæssigt placeret. Bygninger og
personer eksisterer dog stadigvæk som bil
lede og skriftmateriale i et eller andet om
fang, og sidst men ikke mindst i vores ’’glem
mebog”, farvet af sommersol, nattergalesang
og mosekonebryg.
Karsten Sørensen

Pastor Stochholm på afveje i
1836.
Nedenstående historie er fortalt af Jens
Jensen ”Den historiske Skrædders” søn
nesøn, hvis far var lærer i Rødding fra
1829 - 1862. Den er hentet fra ”Et bidrag
til Viborg-egnens skolehistorie, ved Ej
nar Poulsen. (”Fra Viborg Amt 1960”)
Man kan læse om "Den historiske
Skrædder" her: "pederstruphistorie.dk"
og om hans sønner, som blev lærere på
egnen. Her: "tjelearkivet.dk" I Rødding
var der i Peder Jensens første Aar der’ en
Pastor Stochholm , som var en snurrig
Person. I Aaret 1836 blev der holdt Re
formationsfest, og i den Anledning vilde
Præsten prædike i alle tre Kirker i Pasto
ratet. Der skulde være Førsttjeneste i Lø
vel, Næst-tjeneste i Pederstrup og
Sidst-tj eneste i Rødding; men Præsten,
som havde en daarlig Hukommelse,
glemte denne Ordning. Da Forpagteren

skulde køre i Kirke for Præsten, vilde en
gammel Pige, Kjen Pisselhøj, have et
Lam sendt med Vognen til hendes Broder
i Pederstrup. Kusken tænkte saa, at de
først skulde til Pederstrup med Lammet.
Paa Vejen kom de gennem en By, som
hed Vraa, og da de var kørt saa langt, be
gyndte Præsten at faa Betænkeligheder,
idet han tvivlede om, at det var rigtigt
først at køre til Pederstrup. Udenfor en
Gaard stod en Karl, Kren Kalstrup, ham
spurgte Præsten om, hvilken Tjeneste,
der skulde være i Pederstrup. »Mellem
prædiken«, svarede Karlen. »Det er Gud
hjælpe mig galt«, sagde Præsten. »Hør«,
sagde han til Karlen, »kan du ikke trække
Lammet ned til Kren Almtoft?« »Nej, det
kan a it, a skal hen aa plov for Kren
Ma'sen!« »Saa kommer vi .Gud hjælpe
mig til at køre til Pederstrup«, sagde
Præsten til Kusken. Da de kom til Peder
strup flere Timer før Tiden, var der na
turligvis hverken Degn eller Menighed
ved Kirken. Efter Præstens Ordre blev
der ringet; men da der kun indfandt sig
tre Personer, sagde Præsten: »Jeg vil Gud
hjælpe mig ikke prædike for de tre Slub
berter.« - Hr. Stochholm kørte saa til Lø
vel: men der var Menigheden forlængst
gaaet hjem igen, da Præsten udeblev.
Omsider naaede han hjem til Rødding,
hvor der endelig blev Gudstjeneste.
Frederik Stochholm var præ st i pastora
tet 1819 - 1837 "Kren Almtoft" boede på
Løvelbrovej 11. Forpagteren hed Niels
Jensen. Efternavnet "Pisselhøj" kommer
fra familien Sundstrup, så det er ganske
vist!
Jørgen Dalager

’’Familiebilleder” fra Okkerværket
Birgit Kristensen (Lindum) og Poul Hansen
(Bjerringbro), der er ’’børn” af Chr. Hansen - direktør
for direktør på Okkerværket i Løvskal fra 1935 til
1960, har lånt os bamdomsbilleder. Disse viser dels
okkergravene og produkti-nsprocessen på
Okkerværket i 1930’eme og 1940’eme, dels belyser
de træk af dagliglivet på værket. Se også omtale af
forårstur til Okkerværket ”På spor af Okkerværket i
Løvskal” i Tjele på Tværs 2,2014.

Direktør Chr. "Hansen med "Børnene
Henning, Birgit og Poul i sneland
skab på Okkerværket.

Produktion af og forarbejdning af okker
Okkeret blev udgravet fra okkergraven. Når en grav
var udtømt flyttedes gravningen til et nyt sted med
okker. Okkerværket startede i 1909 og blev lukket i
1965.
Chr. Hansen foran okkergraven

I det meste af Chr. Hansens
direktørperiode - fra 1935 til 1954 blev okkeret slemmet på værket i
Løvskal og efterfølgende tørret. Der
blev lagt skinner fra okkergraven til
slemmehuset, så tipvogne kunne
transportere okkeret til slemmeværket.
Dette indholdt en rørmaskine, der kun
ne knuse og blande okkeret med vand.

Billedet ovenfor viser slemmeværket. I forgrunden ses
en tipvogn og et transportbånd, og sporet til tipvog
nene anes. I baggrunden ses en a f laderne, som det
slemmede okker tørrede i. Okkeret placeredes på
hylder her.

Transport af okker fra værket

Billedet viser tørreladerne fra luften. H er
kan også skimtes de hylder, okkeret tørres
på

I starten og i slutningen af Okkerværkets eksi
stens blev det rå okker kørt væk til behandling et
andet sted, mens det som ses ovenfor indimellem
blev forarbejdet på Okkerværket. Hvad enten der
var tale om det rå eller det behandlede okker, så
skulle det transporteres væk fra Okkerværket. I
starten blev det transporteret ad vandvejen Nørreåen - til Randers. Senere blev det transpor
teret med lastbil til stationen i Ulstrup med hen
blik på videretransport herfra.

Senere blev det transporteret med lastbil til
stationen i Ulstrup med henblik på
videretransport herfra.

Både bearbejdningen af okkeret og
transportformerne ændrede sig altså over
tid. Men Når værket måtte lukke i 1965
på trods af, at der var tale om okker af
god kvalitet, skete det, fordi værket i
forhold til andre konkurrenter var blevet
ineffektivt.

På billedet herover ankomm er en lastvogn m ed
okker fra Løvskal til stationen i Ulstrup. Og nedenfor
er okkeret under omlæsning til fra lastbil til jernbane

Direktøren bor på Okkerværket
Okkerværkets storhedstid var i industrialiseringens barndom. Ligesom der er tradition for
det i landbruget, boede lederen på produktionsstedet med sin familie. Boligen, der blev
bygget i Hansens tid og ses på billedet, var da også snarere et landhus end en direktørbo
lig. Ligesom man har for vane på landet på det tidspunkt, lavede man have og dyrkede
selv grøntsager i køkkenhaven.

Herunder e r én del a f familien "Hansen Toran
beboelseshuset på Okkerværket. Man får her
et tydeligt indtryk af, hvor tæ t knyttet familens
dagligdag e r til værket. I baggrunden ses en af
tørreladerne.

Ha billedet herover ses toruden familien Hansens hus en tidligere, nu udgravet okkergrav,
der blev anvendt a f Hansen-familien til køk
kenhave.

H er er Birgit og Henning i køkkenhaven i den
tidligere okkergrav,. Dette illustrerer igen den
tætte sammenhæng mellem virksomhed og

privatliv.

Rejerenter: B irgit og
' E rik K ristensen, Lindum og
[Poul H ansen, Bjerringbro.
Birthe Dalsgaard

Et nyt bind af ’’Tjele på langs”
Så er det endnu engang lykkedes redaktø
rerne a f den lokalhistoriske bogserie at
sam le tilstræ kkeligt m ed historier til et nyt
bind i serien ’’Tjele på langs- egnshistorie
og folkeliv” 2014.
I år er det oven i købet et jubilæ um sbind:
det er bog nr. 10 i serien - og vi er ikke
løbet tør for sto f endnu.
D a je g for to år siden var ny i redaktionen,
spurgte je g
de erfarne
redaktører,
hvorfor seri
en hed ”
T jele på
langs” . Jeg
fik naturlig
vis en m eget
god forkla
ring: serien
hed sådan,
fordi histo
rierne i den
blev sam let
ind fra hele
den gam le Tjele kom m une, på kryds og
tvæ rs og på langs, ja, alle vegne fra. H ele
idéen m ed serien er, at der hver gang helst
skal væ re historier fra forskellige dele a f
egnen.
D et er der så sandelig også. O gså denne
gang.
O g je g som troede, at den havde sit navn,
fordi det var m eningen, at m an m ed et
bind a f serien i hånden kunne læne sig
tilbage på langs i sofaen og væ re godt u n 
derholdt.............
Jam en, det ene behøver jo ikke at udeluk
ke det andet!
O gså denne gang er m an utrolig godt u n 
derholdt.
D er er historier hentet fra det inderste a f
om rådets folkesjæ l m ed fodboldm inder og
rigtig gam m eldag bondegårdsliv. D er er
historier om kendte, m arkante bygninger
som ’’Slottet” i H am m ershøj, som væ kker
alles nysgerrighed. N aturligvis vil m an
gerne vide, hvordan livet har levedes der.

D er er historier om store gårde i opgangs
tid og nedgangstid, og historier, der hand
ler om en lokal, driftig og talstæ rk fam ilie
m ed så m ange grene, at m an ikke kan
undgå at støde p å navnet, når m an bevæ 
ger sig rundt i lokalom rådet.
D er er beretninger, der handler om det lo
kale erhvervsliv i nyere tid, og hvordan
det var at væ re ny tilflytter til om rådet, da
forskningscentret var nyt.
D ertil kom m er de historier, der besindigt
og grundigt, i form a f en føljeton, bind
efter bind, fortæ ller om de m ange vand
m øller og isæ r slægterne på dem, der før
hen har væ ret en naturlig del a f om rådets
erhvervsliv. A t tiden var en anden en
gang, m ed et blom strende erhvervsliv
m ed m ange driftige folk, der om kring år
hundredeskiftet kunne bæ re noget så spe
cielt som en am tsudstilling.
D erudover er der den slags historier, der
m ed udgangspunkt i et nationalt em ne får
slået en lokalhistorisk krølle - 1864, er
ikke bare et fjernt, nationaltraum e, der
isæ r fik alvorlige konsekvenser for folk i
Søndeijylland - nej, det var en hæ ndelse,
der også har haft betydning for folk her på
egnen.
H øjaktuelle emner, som ulvens genind
vandring i landet, bliver berørt m ed en lo
kal vinkel og sidst m en ikke m indst kan vi
bryste os af, at kendte folk som B licher og
R asm ussen har levet en del a f deres liv på
disse kanter.
A lt i alt er det et væ rdigt jubilæ um sbind.
E ndnu en gang tæ nker m an, at m an m ed
denne lokalhistoriske bogserie bliver hjul
pet godt på vej til en lokalhistorisk ind
sigt. M an bliver beriget m ed historier fra
alle sider a f det lokale sam fundsliv og far
fortællinger, der m ed det store i det sm å
giver indsigt i baggrunden for den lokale
folkesjæl.
Vi glæ der os allerede til næ ste bind.
Turi T hom sen

Fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv.

Også i år skal der lyde et "GODT NYTÅR" til alle medlemmer af vor lokalhistoriske for
ening med tak for godt samarbejde i det forgangne år. Tak skal også lyde til de mange, der
i årets løb gæstede arkivet. Det er en fornøjelse at kunne hjælpe med at finde oplysninger,
ivad enten det drejer sig om slægtsforskning, en enkelt lokalitet eller et lokalområde. Vi
ijælper gerne med at finde nyt om noget gammelt.
Tak også til de mange der har været på arkivet for at aflevere materiale om personer eller
lokaliteter. Vi tager meget gerne imod - meget mere.
I de sidste to udgaver af "Tjele på tværs" har vi skrevet om bygningsrenovering og istand
sættelse af nye depotlokaler. Nu er vi endelig tæt ved målet. I skrivende stund mangler der
om meget lidt i, at vi endelig kan erklære det i 2013 påbegyndte arbejde tilendebragt.
Men færdig er vi langt fra. Nu skal vi i gang med at finde reoler og få dem opstillet, hvor
efter et større arbejde med at bringe arkivalierne ned fra 1. sal og få tømt de mange arkivcasser, der står rundt omkring.
Det vil tage os meget lang tid, hvis vi skal gøre arbejdet selv. M EN SKAL VI DET ?
Såfremt du/I kunne tænke dig/jer at hjælpe med indretning af lokalerne eller med anbrin
gelse af arkivalierne, hører vi meget gerne fra jer. I vil så få besked, når vi på arkivet er
dar til at gå i gang med arbejdet. Hvor ville det være dejligt, om der tilmeldte sig så man
ge, at vi ligefrem fik brug for en venteliste.

Hvem vil påtage sig at passe vor hjemmeside? www.tjelearkivet.dk
En rettelse til ” Tjele p å langs 2014”.
I artiklen ” Selvhjulpne folk” har der indsneget sig en fejl eller rettere en forglem
melse. En oversigt over Kastbjergfamilien omfatter Niels og Ane Kirstine, deres
børn og børnebørn. Her er anført, at Viggo Tage Kastbjerg og hans kone Mary fik
tre børn. Det er ikke korrekt. De fik fem:
1 Lissy ( døde som lille), 2 Lissy Marie, 3 Niels Erling, 4 Jytte, 5 Hugo.
Lissy ( der døde som lille) og Hugo figurerer desværre ikke i artiklen.
Fejlen er opstået, fordi de ikke er nævnt i slægtsbogen over Kastbjergfamilien,
som vi har hentet oplysningerne fra.
Vi beklager fejlen.
Med venlig hilsen Nette Hunsballe og Henning Simonsen.

GENERALFORSAMLING
onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00
Lindum Forsamlingshus
Dagsorden iflg. Vedtægternes § 5 således:
1. Valg af dirigent og skriftsfører
2. Beretning for året 2014
а. Lokalhistorisk Forening - v/Karsten Sørensen
3. Bogselskabet - v/Hans Engberg
3. Regnskab 2014
Lokalhistorisk Forening samt Bogselskabet v/Knud Østergaard
4. Arbejdsplan for år 2015
5. Indkomne forslag
б. Budget 2015 og fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer - jfr. § 8
På valg er: Karsten Sørensen, Birthe Dalsgaard, Jørgen Dalager og Jytte Bjørn
Bestyrelsessuppleanter: Turi Thomsen og Annelise Christensen
Revisorer: Svend Haakon Jensen og Børge Kronborg
Revisorsuppleant: Jan Dalsgaard Johannesen
8. Eventuelt
Forslag til punkt 5 skal være formanden - Karsten Sørensen - i hænde senest en
uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen og kaffebord:

Lindum m ellem land, skov og sø
Birthe Dalsgaard vil i et lysbilledforedrag tage os med på en tur
i Lindums historie fra det gamle samfund til det moderne
samfund:
Det placerer Lindums ’’lille” historie i den ’’større” Danmarkslistorie.
Det belyser, hvilke rammer der på forskellige tidspunkter har
været om hverdagslivet i Lindum.
Det stiller spørgsmål om, hvorfor mennesker historisk har valgt at leve i Lindum-området
og om, hvorfor mange stadigvæk vælger at leve her.

