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Billeder fra dette nummer af Hanen 
Billederne fra dette nummer af Hanen kan af foreningens medlemmer ses under menupunktet 
”Hanen”. Billederne er hentet fra Arkivets store billedsamling, 
 
Ekstramateriale til Hanen 
Som dette nummers ekstramateriale kan foreningens medlemmer på arkivets hjemmeside læse 
Th. Johansens novelle ”Træet med elskovsæblerne”. 
 
Arkivet efterlyser – og modtager gerne 
Foto af personer, huse, skolefoto og begivenheder fra vort område. 
Alle dokumenter: Foreningspapirer, bygningstegninger, soldaterbøger, skøder, regnskaber, 
attester, breve – kort sagt alt, der fortæller om enkeltpersoner, familier og vort område. 
Foto og papirer kan afleveres som gave til Arkivet eller blot udlånes til kopiering. 
Ønskes materialet klausuleret en årrække, skal det blot anføres ved afleveringen. 
 
Generalforsamling 2014 
Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholdt generalforsamling 4. 
marts. På valg til bestyrelsen var Marit Terp, Erling Trads, Robert Kjær og Niels Nørgaard 
Nielsen, der alle blev genvalgt. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger. Efter 
generalforsamlingen og kaffen fortalte Leif Pedersen fra Støvring om ”Støvring Kommune i 
gamle dage”. Et yderst levende, humoristisk foredrag, der blev illustreret med diverse billeder 
og lydoptagelser. Udførligt referat af generalforsamlingen findes på Arkivets hjemmeside. 
 
Byggerod og midlertidig lukning af Arkivet fra april til først i august 
På grund af ombygning og udvidelse af Øster Hornum Skole har adgangsforholdene til Arki-
vet været besværlige. I april blev adgangsforholdene så umulige, at bestyrelsen valgte at lukke 
Arkivet midlertidigt for offentlig adgang. Arkivet åbnede igen umiddelbart efter sommerferi-
en.  
 
Ny postadresse 
Arkivet har beliggenhed, hvor det altid har ligget, men postadressen er ændret til det mere 
indlysende Birkehøjvej 8.  
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