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Aarestrup Kirke malet 1938, samme år som kirken blev renoveret. Billedet er malet af lærer 
Th. Johansen, som også skrev om renoveringen, hvad der kan læses om i bladet  
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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 7. marts 2017 
 

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholder generalforsamling 7. 
marts kl. 19.00 på Arkivet. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
Efter generalforsamlingen holder Niels Moes, leder af Rebildcentret og Thingbæk Kalkminer, 
foredrag om Rebildcentret og Regan Vest. Rebildcentret har taget initiativ til åbning af Regan 
Vest for offentligheden. Arbejdet hermed er de sidste år videreført af Nordjyllands Historiske 
Museum, der forventer at åbne Regan Vest for offentligheden i 2020. 
 
 
Billeder fra dette nummer af Hanen 
Billederne fra dette nummer af Hanen kan af foreningens medlemmer med medlems-login ses 
under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemmeside. Billederne er hentet fra Arkivets store 
billedsamling. 
 
Ekstramateriale 1 
Som ekstramateriale kan medlemmer med medlems-login på Arkivets hjemmeside læse audi-
tørrapporten om togulykken på Støvring Station 1931, jf. artiklen ”Godstog kvaser godstog på 
Støvring Station 1931”, der kan læses på side 4. 
 
Ekstramateriale 2 
Som ekstramateriale kan medlemmer med medlems-login på Arkivets hjemmeside læse om 
Søren Fogdalls opvækst og hans søsyge oplevelser på S/S Hekla over Atlanten. Søren blev si-
den gift med Louise Svendsen, hvis historie ”Fra Suldrup til Sac City” kan læses her i bladet 
på side 16. 
 
Søg Arkivets billeder på Arkiv.dk 
Arkivets godt og vel 15.000, gamle såvel som nyere, foto er nu lagt på Arkiv.dk. På Arkivets 
hjemmeside kan der på forsiden ses artiklen ”Arkivets billedsamling på Arkiv.dk”, hvor der 
fortælles nærmere om søgning i Arkivets billedsamling. 
 
Arkivets Face Book side 
Arkivet, betegnet ”Støvring Lokalarkiv”, har oprettet en Face Book side, hvor der først og 
fremmest efterlyses navn, tid og sted på foto, der mangler data i vores registreringer. Siden er 
tænkt som et supplement til Arkivets foto på Arkiv.dk 
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