TIRSDAG 9. OKTOBER 2018

Kibæk-redaktionen: kibaek@herningfolkeblad.dk
Redaktør: Ida True Berg • Tlf. 21 40 86 31

VILDBJERG AULUM KIBÆK

11

|| Den lokalhistoriske forenings
formand, Ole Westergaard, håber
at kunne være med til at udbrede
kendsskabet til de historiske og
kulturelle værdier i Assing Sogn. Ved
siden af ham ses Aage Brund Nielsen.
Bagved fra venstre Peder Bjerre,
Gunnar F. Sørensen og arkivleder
Ole Sandfeld.

Lokalhistorie når nye højder
Støtteforeningen
for Lokalhistorisk Arkiv
i Kibæk har fået
en god start

|| Nogle af arkivets folk og nogle fra
støtteforeningen - fra venstre er det
Gunnar F. Sørensen, arkivleder Ole
Sandfeld, Bo Røyen, Peder Bjerre, Jette
Elley, Anne Bodil Poulsen og Aage
Brund Nielsen. FOTO: FLEMMING HANSEN
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KIBÆK Kibæk Lokalhistorisk Arkiv
fik i foråret flere muskler at spille med,
efter at der var stiftende generalforsamling for Kibæk Lokalhistoriske
Forening. Den nye støtteforening er
med til at hjælpe arkivet - også økonomisk. Foreningen er nu oppe på 50
medlemmer.
- Vi støtter arkivet og er med til at
skabe interesse for arkivet, siger formand Ole Westergaard.
I arkivets lokaler i Alhuset hænger
der malerier af gamle gårde, og på reolerne er der ting fra den hedengangne
Aaskov Kommune, dokumenter, protokoller og billeder i mapper.
Arkivet har åbent hver tirsdag eftermiddag, og det er også den dag avisens
udsendte og fotograf kigger indenfor.
Interessen for lokalhistorie i Kibæk
er stigende. For tre år siden var arkivet
lukningstruet og manglede frivillige. I
dag er der nye folk bag computerne, og

vil gerne have, at oplysninger er så rigtige som muligt, siger arkiv-frivillig,
Jette Elley.

Ikke et museum

man har nu i et stykke tid været i gang
med at digitalisere arkivets samlinger.
Arkivet har ni frivillige, og dertil kommer de fem folk, der er med i støtteforeningens bestyrelse.
- Arkivet bygger på frivillighed, og
det skal være sådan, at man som frivillig ikke har for mange opgaver, så
derfor blev støtteforeningen dannet,
siger Ole Westergaard.

Ole Sandfeld, som er formand for
Kibæk Lokalhistorisk Arkiv, er glad
for opbakningen fra støtteforeningen.
- Fra arkivets side synes vi, at det er
godt at udbrede kendskabet og skabe
interesse for arkivet, siger han.

Fælles hukommelse
Arkivet har det godt i digitaliseringen.
Indtil videre er 3000 billeder fra hele

Assing Sogn blevet lagt på arkiv.dk.
- Vi har haft 17.00 besøgende på
vores lokalside, siger Gunnar F. Sørensen, frivillig i arkivet.
Et lokalhistorisk arkiv er en del af
lokalsamfundets fælles hukommelse.
Det oplever man også i Kibæk.
- Vi får mange tilbagemeldinger
med navne og steder, og så retter vi
det. Der kan vi mærke interessen. Vi

Omdrejningspunktet for arkivets
virke er lokalsamfundets historiske
materiale i modsætning til et museum,
der indsamler genstande.
- Vi havde engang en, der kom med
et tærskeværk, men så måtte jeg sige,
at sådan havde vi ikke plads til, siger
Bo Røyen smilende.
Han er frivillig i arkivet og synes, at
Alhuset er godt sted at holde til.
- Vi har god plads og har internet
og wifi. Det er drøm at være her, lyder
det fra ham.

