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Aktiviteter i årets løb. 

Åbningstid. Hver onsdag fra kl. 13.30 – 1700. Dog lukket i hele sommerferien. 

Man kan altid kontakte en i bestyrelsen 

Der har i årets løb været godt besøgt i arkivet, men vi kunne godt ønske os at se flere fra lokalområdet. Alle 

er velkomne også uden et bestemt ærinde, og der er jo altid kaffe på kanden, hvis man kommer mellem kl. 

14.00 og 15.00. Corona spøgelset har ikke kunnet undgå at præge vore aktiviteter i årets løb, men det er 

dog først her efter jul vi har måttet lukke Arkivet helt. Næsten alle de traditionelle aktiviteter blev aflyst. 

Byfest - Arkivernes dag – Julebanko – kursus aktiviteter - Lana og SLA-møde, og det har jo heller ikke været 

muligt at sætte nye aktiviteter i værk, hvis man havde sådanne i tankerne. 

 

Byvandring med 5 kl. fra Haverslev skole. 

Der var arrangeret byvandring med 5 kl., og efterfølgende onsdag mødte klassen så op i arkivet, for at få yderligere 

oplysninger til deres projekt på skolen. De unge mennesker var meget interesserede og spørgelystne, så Lise havde 

virkelig fanget elevernes interesse under gåturen i byen. 

 

Arkiv.dk / Arkibas 5 

Da der ikke har vært arrangementer hele året har Jens Erik og Lise i stedet brugt tiden til at lægge mange af 

vore billeder ind på Arkiv.dk. De kan ses under Brorstrup Haverslev. De har fordoblet antallet fra ca. 1300 

til næsten 2600 billeder, hvoraf mange billeder er fra Brorstrup/Mejlby. Jeg vil gerne opfordre til prøve at 

finde siden, man kan blive helt væk i de mange billeder, og måske vil man opdage, at der hjemme hos en 

selv findes billeder, som lige så godt kunne findes på Arkiv.dk. Find dem og kom med dem, så vi kan scanne 

dem. Få en kop kaffe og en snak ovenikøbet. 

 

Haverslev Idræts- og Kulturcenter. 

Der er udarbejder nye tegninger til projektet, men i øjeblikket mangler der 1,4 Mill kr., som udvalget 

kæmper for at forsøge at skaffe inden august. Det er dog usædvanligt vanskelige tider at opdrive penge i, 

hvilket Corona epidemien er stærkt medvirkende til. Om det lykkes og Brorstrup Haverslev Lokalhistorisk 

Forening får mulighed for at flytte i nye lokaler, er det umuligt at spå om. 

 

Medlemstal 

Vi har gennem de sidste 10 år haft et støt faldende medlemstal, som nu er kommet så langt ned, at det er 

ved at være bekymrende. Der er ingen tvivl om at det var befordrende for medlemstallet, at man tidligere 

omdelte girokort og i den forbindelse ofte kom i snak med medlemmerne. Vi må konstatere, at vi gennem 

de sidste år ikke har været gode nok til at gøre opmærksom på os selv, hvilket må blive en af de opgaver 

der skal mere fokus på i de kommende år. 



 

År Medlemmer År Medlemmer År Medlemmer 
2008 244 2011 225 2019 167 

2009 238 2016 215 2020 129 

2010 235 2018 176 2021 111 

 

Salg af bøger 

Antal solgte Haverslev sogn bøger (sæt). 276 + 37 = 313 

Antal solgte Brorstrup bøger.  322  +  2  = 324 

Antal solgte Haverslev gennem 100 år  Der vides ikke hvor mange vi har solgt, men  

Antal solgte Humorister   vi har flere på lager og sælger stadig. 

 

Mødeaktiviteter. 

Arkivsamvirkets fællesudvalg møde om fordeling af kommunetilskuddet mellem arkiverne. 

 

Hvad arbejder vi med. 

Alle bidrager som tidligere med en hjælpende hånd, hvor det er aktuelt i forbindelse med forskellige 

arrangementer, men dem har vi jo ikke mange af i år. I øvrigt er arbejdsfordelingen nogenlunde som de 

forrige år. 

Arkiv leder. - Lise er organisator, inspirator og arkivets tovholder/blæksprutte, som er overalt, ved meget, og sørger 

for at fordele opgaver i arkivet.  

Kasserer. Aase Munk overtog posten efter Arne Sørensen. Ud over de faste udgifter er der ikke lavet større 

investeringer i årets løb. 

Jens Erik har arbejdet meget hjemmefra, fordi han er i risikogruppen, og har som tidligere nævnt, udført et 

kæmpe arbejde, med at scanne og lægge billeder ind i Arkiv.dk 

Gitte kæmper stadig med at indsamle konfirmationsbilleder og navne på konfirmander. Hun fik både navne 

og billeder på Brorstrup konfirmander fra 1981 til 2019 af Holger Lyngberg, men før den tid ligger det lidt 

tungt med billeder af Brorstrup konfirmander. I Haverslev mangler der konfirmationsbilleder fra 1920 – 

1927, 1929, 1932,1937,1941. 1942, 1943, 1947, 1963, 1981, 1983, 1998, og naturligvis også billeder fra før 

vores første konfirmationsbillede fra 1919, men om der overhovedet blev taget billeder af konfirmander 

den gang vides ikke. Gitte er også kommet langt med skolebilleder. Det næste vi går i gang med er billeder 

fra Tuen og dagplejebilleder, som vi allerede har nogle af. 

Jonna arbejder stadig med de mange udklip, som hele tiden indleveres. Der dukker ind imellem udklip op af ældre 

dato, og hvis datoen ikke er noteret, er det en langsommelig proces at få fundet denne. Derfor skriv dato på alle de 

udklip som laves. 

Lilli udskriver og sætter de billeder i album, som er lagt op Arkiv.dk. disse skal bruges til udstilling i arkivet, for dem 

som helst vil bladre i et album og ikke sidde og rode med en computer. 

 

 



https://www.facebook.com/BrorstrupHaverslevLokalhistoriskForening/ 

Klik ind på vores Facebook side hvor vi lægger billeder op, som vi mangler oplysninger om. Desuden giver vi også her 

oplysninger om diverse aktiviteter i arkivet og hvad vi ellers kan finde på. Måske kan netop du komme med 

oplysninger til os, eller hjælpe arkivet med et eller andet.  

Efterlysning i Brorstrup Mejlby området. 

Det er endnu ikke lykkedes at finde repræsentanter fra Brorstrup Mejlby området. Derfor søger vi stadig en 
eller flere personer i Brorstrup Mejlby, som kunne tænke sig til at være kontaktled til området og hermed 
medhjælper i foreningen, eller måske indtræde i bestyrelsen. 
 

Fremtidsplaner eller måske snarere ønsker, som vi også havde sidste og forrige år, 

men ikke har fået gjort yderligere ved. 

 

For at kunne realisere nedenstående ønske, skal vi have flere engageret udefra, gerne med tilknytning til 

Brorstrup Haverslev Lokalhistorisk Forening udenfor bestyrelsen. 

Er der nogen som har lyst til at formidle arkivets viden i form af foredrag. 

Er der nogen som har lyst til at stå for fremvisning af vores mange billeder og videoer. 

Er der nogen som har lyst til at deltage i udgivelse af skriftlige materialer. 

Er der nogen som har lyst til at formidle et tættere samarbejde med skolerne i byen.  

Er der nogen som har lyst til at udforme indlæg til ugeavisen Nørager Avis, som viser ældre billeder fra 

arkiverne i den tidligere Nørager kommune. Det vil dreje sig om ca. et indlæg om måneden 

Få en ny hjemmeside op at stå. 

Dette kræver en frivillig, som har tid, lyst og evner / orker at holde siden opdateret.  

Fotografering af huse, ejendomme og personer i Brorstrup og Haverslev sogne, som har været i vore 

fremtidsplaner gennem flere år, må vi indrømme kræver flere resurser end vi har og ingen har meldt sig 

som fotografer, derfor appellerer vi til alle borgere i de to sogne, om selv at tage billeder og send eller 

aflever dem til os. Se vedlagte eksempler. 

 

På grund af restriktionerne i forbindelse med Corona epidemien, er det uvist hvornår det vil værre muligt 

at afholde vores årlige lovpligtige generalforsamling. Det vil blive offentliggjort på vores facebookside og i 

Nørager avis. 

 

 

Bestyrelsen i øjeblikket. 

Gitte Hansen, Jens Erik Bisgaard, Aase Munk, Lise Sørensen og Per Poulsen 

På valg er:  

Gitte Hansen, Jens Erik Bisgaard, og Lise Sørensen 

https://www.facebook.com/BrorstrupHaverslevLokalhistoriskForening/


Som afslutning 
gøres endnu en 
gang 
opmærksom på 

 

 
 

 

Mail. Lokalhistorisk-forening@Brorstrup-Haverslev.dk 
 
Arkivet kan altid kontaktes på følgende telefonnumre, 
og det er også muligt at besøge arkivet uden for 
åbningstiden efter aftale med 
 
Formand.  Per Poulsen  21347491 
Arkivleder. Lise Sørensen  61742812 
 

mailto:Lokalhistorisk-forening@Brorstrup-Haverslev.dk

