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Fra 1974 og frem til Støvring Stations genåbning i 2003 kørte alle tog forbi Støv-
ring uden at standse. Her drøner et klassisk rødt Inter-City tog forbi stedet, hvor 
stationen havde ligget fra 1869 til nedrivningen i 1981 

 

 
 

 
 

 

Nye Tidender om gamle Emner 
 
 

Medlemsblad for ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring  
Kommune”, der dækker Veggerby, Øster Hornum, Sønderup, Suldrup, 

Aarestrup, Gravlev og Buderup Sogne. 
 

 

Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole. 
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Generalforsamling 2015 
 

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholder generalforsamling 17. 
marts kl. 19.00. Dagsorden i følge vedtægterne.  
 

Efter generalforsamlingen fortæller amatørarkæolog René Skjødt om sine fund, der gøres pri-
mært ved hjælp af metaldetektor. René Skjødt vil blandt andet fortælle om det meget spæn-
dende bronzealderfund ved Gammel Skørping, han har gjort sammen med Søren Lund Thom-
sen. 
 

 
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 
fortsættelsen af Søren Peter Sørensens fortælling om hans soldatertid i 1940: Vagttjeneste i 
København 1940. 
 
Arkivet efterlyser – og modtager gerne 
Foto af personer, huse, skolefoto og begivenheder fra vort område. 
Alle dokumenter: Foreningspapirer, bygningstegninger, soldaterbøger, skøder, regnskaber, at-
tester, 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. 
 
Velbesøgte arrangementer på Arkivet og Hjedsbæk Kro 
Veggerby Seniorer besøgte 11.november Arkivet, og 16. november besøgte tre repræsentanter 
fra Arkivets bestyrelse Hjedsbæk Borgerforening. Ved begge arrangementer blev der vist bil-
leder fra Arkivets meget store samling af gamle foto. Der var til begge arrangementer udvalgt 
foto der kunne fortælle historie fra svundne tider i Veggerby Sogn og Hjedsbæk. Ved besøget 
i Hjedsbæk, blev der til Arkivet indleveret ca. 100 billeder, hvoraf nogle havde helt nye oplys-
ninger. Arkivet medvirker meget gerne ved lignende arrangementer, hvor der måtte være øn-
sker derom, for på den måde, at fremme interessen for svundne tider i den tidligere Støvring 
Kommune. 
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