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Andelsmejeriet Elinelund har selvsagt været rammen om mejeridrift i almindelighed og 

osteproduktion i særdeleshed. Men bag facaden gemmer der sig mange spændende histo-
rier, fx historien om et pengeskabstyveri i 1911 og en historie om ulykkelig kærlighed i 

1935, hvilket der kan læses mere om på de følgende sider 
 

 

 
 
 

Nye Tidender om gamle Emner 
 
 

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

Aarestrup, Gravlev, Sørup og Buderup Sogne. 
 

Arkivet passer på historien. 
 

 

Arkivet er beliggende på Øster Hornum Skole/Børneunivers. 
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Generalforsamling 
”Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune” afholdt 13. marts generalfor-
samling, hvor godt og vel 30 af foreningens medlemmer var mødt frem. I sin beretning kom 
formand Niels Nørgaard Nielsen rundt om mange emner angående Arkivets virke i det for-
løbne år. Særlig vægt blev lagt på at fortælle om formidling af det lokalhistoriske materiale, 
om det gode samarbejde med skolerne og om arrangementer, Arkivet har været involveret i.  
 
Beretningen og det af kasserer Leo Nøhr Jespersen fremlagte regnskab og budgetforslag blev 
enstemmigt vedtaget. Til bestyrelsen genvalgtes Erling Trads og Niels Nørgaard Nielsen, 
mens Britta Nielsen og Tom Lassen blev nyvalgt, da Marit Terp og Jørgen Rasmussen ikke 
ønskede genvalg. 
 
Som afslutning på generalforsamlingen blev der rettet en stor tak til Marit Terp for hendes 
store arbejde og engagement i foreningen gennem de sidste 20 år. Marit Terp har af helbreds-
mæssige årsager valgt at stoppe i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen fortalte John Hardy 
Nielsen om ”Projekt Jernbanegade” og Britta Nielsen om Byrsted Mølles historie. 
 
Et fyldigt referat af generalforsamlingen kan læses på Arkivet hjemmeside under fanebladet 
”Foreningsmeddelelser”. 
 
Billeder fra Hanen og ekstramateriale – for medlemmer med medlems-login 
Billeder fra Hanen ses under fanebladet ”Hanens billeder”. Fortsættelsen af Søren Peter Sø-
rensens fortælling om gartneruddannelse ses under fanebladet ”Ekstramateriale Hanen”. 
 
En aften om Hans Povlsens forfatterskab 
24. april holdt Steen Klitgaard Povlsen, barnebarn af Hans Povlsen, foredrag på Støvring Bib-
liotek om dennes fem romaner, deres litterære kvaliteter og hvad man kan uddrage om Hans 
Povlsens politiske og pædagogiske synspunkter. Hvordan aftenen forløb kan der læses meget 
mere om på www.stoevringlokalarkiv.dk under fanebladet ”Arkivets fortællinger”, hvor der 
også kan læses Steen Klitgaard Povlsens gennemgang af Hans Povlsens romaner. 
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