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Suldrup, grundlovsdag 1945. Optoget på vej gennem byen drejer ned mod Anlægget 
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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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Billeder fra dette nummer af Hanen: Billederne fra dette nummer af Hanen kan af forenin-
gens medlemmer med medlems-login ses under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemme-
side. Login kan bestilles ved henvendelse til redaktøren. 
 
Arkivet og corona-nedlukningen: Fra 11. marts har den offentlige adgang til Arkivet været 
lukket pga. corona-epidemien. Det betød dog ikke, at Arkivet var gået i stå. Registreringer af 
fotos og arkivalier fortsatte ufortrødent. En gruppe bestyrelsesmedlemmer er gået i gang med 
at registrere Arkivets bogsamling og artikler bragt i Hanen, hvilke der også kan søges i på Ar-
kiv.dk, efterhånden som arbejdet skrider frem. 
 
Torsdag d. 13. august slog Arkivet igen dørene op for gæster: Det skete med overholdelse 
af alle gældende regler hvad angår afstand og håndsprit – og kaffe på kanden. 
 
Ny indgang: For fremtiden skal gæster benytte Arkivets egen indgang til højre for skolens of-
ficielle indgang. 
 
Befrielsen 1945: I marts, april og maj har der været bragt en række artikler i Midthimmer-
lands Folkeblad om tiden umiddelbart før og efter befrielsen 5. maj 1945 – nu kan disse, sup-
pleret med et par stykker mere, læses på arkivets hjemmeside under fanebladet ”Befrielsen 
1945”. 
 
 

Generalforsamling 10. marts 2020 
 

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholdt generalforsamling tirs-
dag d. 10. marts kl. 19.00 på Arkivet.  
I sin fremlæggelse af bestyrelsens beretning kom formand Niels Nørgaard Nielsen rundt om 
de fleste af Arkivets virkefelter. Arbejdet med registrering på Arkiv.dk er så langt, at samtlige 
arkivalier, fotos og lydfiler er registrerede. For tiden arbejdes med registrering af Arkivets 
bogsamling og film. 
Der var genvalg til samtlige poster – se bagsiden. Beretning og pressemeddelelse kan læses på 
Arkivets hjemmeside www.stoevringlokalarkiv.dk 
Efter generalforsamlingen fortalte Britta E. Nielsen og John H. Nielsen om mulighederne for 
at søge lokalhistorisk viden på diverse hjemmesider; se Arkivets web under ”Links”. 
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