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Beretning for 2021, onsdag den 06.03.2022.
Igen et år præget af restriktioner, nedlukning af arkivet og aflysninger af
planlagte arrangementer.
Der var også ting der blev gennemført.
Vi starter 2021 med møde i foreningen og i 2 møder i Turistgruppen.
På sidste generalforsamling, fortalte jeg lidt om turistgruppen, men vil gerne
gentage det i aften.
Efter lidt startvanskeligheder, er det lykkedes at samle en lille gruppe her fra
vores område, der stiller sig til rådighed som lokalguider.
Hvis vi kan medvirke til, at der er flere der besøger vores hjørne af Norddjurs,
er formålet nået.
Vi har lavet en hjemmeside, - vi har lavet en folder og et lille opslag, opslaget ligger på jeres bord.
Der kan I læse mere om projektet.
Alle er ulønnede, - pengene går til foreningen, som så afholder udgifter til
hjemmeside og lignende.
Ikke mere om lokalguiderne i denne omgang.
25.02: Besøg af Kari Baklund, der var på jagt efter lidt oplysninger om arkivet.
Hun har senere udgivet en bog med titlen:” 100 steder på Djursland du SKAL
se.
Vi endnu et par stykker i arkivet som kan købes kan købes.
08.03: Pakke årsskrifter/indbydelser til generalforsamling.
12.04: Møde i Turistgruppen.

12.05: Møde i Arkivsamvirket i Grenå Egnsarkiv.
Arkivsamvirket består af 2 repræsentanter fra de 4 arkiver vi har i Norddjurs
kommune, - som foruden vores er: Sønderhald Egnsarkiv, Ø. Alling, - Nørre
Djurs Egnsarkiv, Stokkebro i Gjerrild og Grenå Egnsarkiv, som også har
ansvaret for kommunearkivet.
Vi mødes mindst 2 gange om året, hvor vi fortæller hvad vi har lavet siden
sidst og fortæller om de planer vi har for den nærmeste fremtid.
02.06: Turistgruppen mødtes hos Frank Gjesing i Overskoven.
09.06: Møde her i arkivet om Genforeningen med Sønderjylland, - det
fastlagte arrangement blev desværre aflyst.
13.07: Prøvetur på rute 2 med lokalguide Kirsten Bjerg. Turen starter og
slutter ved Allingåbro Station, - derfra til godset Løvenholm, - Lystrup Strand,
- Hevringholm Strand, - godset Hevringholm, - Ørsted Biograf, - slutter ved
stationen i Allingåbro.
Vi havde søgt Norddjurs kommune og fået et tilskud til turen.
31.07: De to sommerhusforeninger i Skovgårde, havde bestilt en guidet tur, tur nr. 1, hvor jeg havde fornøjelsen at vise rundt og fortælle om
Stendysserne ved Tustrup, - Borgruinen i Skovgårde, - Fisker Sørensen, Herregården ”Rygård” og Nørager kirke.
Turen foregik dels på cykel og dels i bil, - i alt 35.
13.09: Generalforsamling her i festsalen, - desværre med meget få deltagere.
18.09: Udflugt for bestyrelse og medarbejdere til Kalø med bespisning på
”Under søjlen” i Rønde.
04.10: Møde i Turistgruppen.
13.10: Besøg fra Damgården, som er et dagcentertilbud for mennesker med
hukommelsesbesvær. Der kom 5 brugere + 2 plejere.
21.10: Besøg fra Damgården. Igen 5 brugere + 2 plejere.
12.11: For første gang har vi betalt os fra af få vasket gulvene, så der var rent
og pænt til vores ”Åbent Hus” arrangement.
13.11: Åbent Hus i forbindelse med ”Arkivernes Dag”, - ca. 40 gæster. Det
laveste antal gæster i mange år, men en god og hyggelig dag.
Vi er det eneste arkiv i kommunen der holder ”Åbent Hus” denne dag.

13.12: Sidste åbningsdag i 2021.
15.12: Julefrokost i arkivet.
Vi har også været ude af huset.
2 cykelture med indlagt lokalhistorie blev det til i 2021.
Turen den 27.07 måtte vi afbryde, p.g.a. tordenvejr og meget kraftig regn.
Vi har registreret 131 gæster i arkivet, - 63 mails er besvaret, - og en del
telefonopkald.
131 gæster er det laveste antal jeg kan huske.
Til sammenligning havde vi 2015 og 2016 over 300 gæster.
Her har Coronaen også haft betydning i negativ retning.
Her i 2022 har vi haft en del gæster, - det tegner godt.
I arkivet modtager vi stadig billeder og andre gode effekter.
Vi har bl.a. modtaget 2 papkasser med papirer fra Udby vandværk.
Vi får snart materiale fra Sorvad vandværk, som også er nedlagt.
Alle foto vi modtager bliver scannet og via vores registreringsprogram,
Arkibas 5, gjort synlige på Arkiv.dk, som alle med internet har adgang til.
Her har vi p.t. knap 11.000 enkelt billeder, 232 billedserier og ca. 1200
arkivalier.
Pr. dags dato har vi 98 enkeltmedlemmer og 47 dobbeltmedlemsskaber =
192 medlemmer i alt.

Hvilke planer har vi i den nærmeste fremtid:
Førstkommende mandag samles bestyrelsen for at vælge formand,
næstformand, kasserer og referent.
Her planlægger vi bestyrelsesmøder + evt. arrangementer.
Vi har fået en henvendelse fra Kare om at deltage ved ”Fjordens Dag” den
22. maj.
Det har vi takket ja til, - vi laver en fotoudstilling, en konkurrence, forsøger at
sælge vore bog om Rougsø Kommune og lave lidt reklame for vores guidede
ture og rundvisninger.

2 til 3 cykelture med indlagt lokalhistorie.
Åbent Hus, på Arkivernes Dag.
Vi har tidligere deltaget i Kulturdagen på Allingåbro skole og Gl. Estrup, Med
det arrangement er udgået.
Vi har også været på Forårsmessen i Rougsøhallen, som desværre ikke
arrangeres mere.
Mere har vi ikke planlagt p.t.
Vi modtager gerne forslag!
Jeg vil slutte af med, at takke alle der har besøgt arkiv og museum, - har
afleveret foto og andre arkivalier, - har været behjælpelig med at opklare
f.eks. slægtsforhold og andre gåder vi ikke selv kan løse.
Tak til bestyrelse, medhjælpere, revisorer og alle andre, der har givet en hånd
med, til bevarelse af vores fortid og historie, idet vi håber, vi nu er færdig med
covid 19 og dermed de mange restriktioner.
Tak.

