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God eftermiddag 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for, at jeg har fået lov til at holde festtalen i dag. 
Jeg ved at alle glæder sig til pølsevognen kommer kl. 17.00 og jeg skal nok forsøge at 
være færdig med talen lidt i 17. 

Jeg er rigtig glad for at stå her i dag - det er næsten blevet en tradition at jeg holder en 
tale når Lokalhistorisk Forening og Arkiv har jubilæum. Det skal jeg komme ind på lidt 
senere. 

Den 26. november 1979 blev foreningen stiftet med navnet Lokalhistorisk forening for 
Bjergsted Kommune og i begyndelsen af 1980erne fik foreningen et par lokaler på 1 
sal på Ellebo og det blev foreningens hjem i næsten 28 år. 

Jeg blev formand i 2004 og det år holdt foreningen sit 25-års jubilæum, hvor jeg 
havde fornøjelsen at holde min første jubilæumstale. Det var det år hvor foreningen fik 
lov til at benytte Bjergsted Kommunes våbenskjold som foreningens. Det var noget 
bestyrelsen havde kæmpet for, fordi vi ønskede at bevarer våbenskjoldet også efter 
kommunesammenlægningen som skulle ske i 2007. Det var også det eneste rigtige, 
for foreningen var trods alt blevet stiftet i Bjergsted Kommune 25 år tidligere. 
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Efter jubilæet i gik arkivet ind i en noget usikker periode, vi var meget nervøse for, 
hvad der skulle ske efter sammenlægningen. Bestyrelsen kæmpede for at arkivet 
skulle fortsætte og vi ved i dag at lykkedes. 

I foråret 2009 besluttede vi os for, at vi også skulle fejre foreningens 3D-års jubilæum 
og vi gik i gang med en omfattende renovering af vores lokaler så de kunne stå flotte til 
november og kunne vises frem. Tirsdagsdamerne gik i gang med at planlægge en stor 
plancheudstilling. Nogle af bestyrelsens medlemmer gik i gang med at renovere vores 
kælderlokaler under arkivet. Så der blev knoklet på arkivet og i kælderen fra det tidlige 
forår. 

Vi gik alle og glæde os til jubilæumsdagen. MEN pludselig en dag i august, kom det 
frem i avisen, at vi stod til at miste vores tilskud til foreningens drift fra kommunen. Alle 
planer om fest, blev sat i stå. Vi viste simpelthen ikke, om vi var købt eller solgt. Måtte 
vi lukke arkivet eller hvad ville der ske? 

Vi kunne ikke forsvare at holde en fest, hvis vi mistede vores tilskud, for så skulle 
pengene gå til, at arkivet måske kunne overleve et års tid mere. Der var så et par 
måneder, hvor nerverne var uden på tøjet, indtil vi i oktober fik besked på, at tilskuddet 
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ikke blev nedskåret. Så de sidste uger og dage før festdagen blev der knoklet både på 
arkivet og i kælderen. Det lykkedes og jeg fik glæde af, at holde min jubilæumstale nr. 
2. 

2011 blevet år som skabte stor omvæltning for arkivet. På generalforsamlingen kun 
bestyrelsen meddele - til alles overraskelse - at det blev den sidste generalforsamling 
Lokalhistorisk Arkiv afholdte - og efter chokket havde lagt sig kun vi så meddele at 
Arkivet efter 30 år på Ellebo skulle flytte til nye lokaler som vi i dag står i. Det betød at 
arkivet fik masser af plads, blev meget mere synlige og ikke mindst gangbesværede 
og folk i kørestol nu kunne komme på arkivet. Efter at alle de frivillige havde knoklet i 
måneder med nedpakning og flytning samt udpakning kunne lokalerne her indvies 
januar 2012. 

I 2013 blev det så vedtaget at arkivet skulle hedde: " Bjergsted Lokalhistoriske 
Forening og Arkiv. 

Flytningen her til Avangen har også betydet at Foreningen i årenes løb har kunnet 
afholde rigtig mange spændende arrangementer som foredrag, udstillinger og andre 
ting i disse lokaler. 
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I dag er vi samlet til et 40-års jubilæum og jeg holder min 3. jubilæumstale, og hvem 
ved, måske får jeg også lov at sige noget om 10 år igen. 

Bjergsted Lokalhistoriske Forening og Arkiver jo ikke bare blevet 40 år af sig selv. 

Det skyldes ene og alene de frivillige medarbejder, bestyrelsesmedlemmer, 
tirsdagsdamer der gennem tiderne har ydet kæmpe indsats. Uden denne indsats 
havde arkivet ikke bestået. I 2004 prøvede jeg at at lave et lille regnestykke. Hvis der 
bare blev brugt omkring 50 timer om ugen på frivilligt arbejde på arkivet, så var det på 
25 år blevet til omkring 71.000 arbejdstimer, dertil kommer det arbejde som er udført 
hjemme og rundt på møder. Skulle regnestykket gøres i dag så er vi nok tæt på de 
200.000 arbejdstimer. 

Nu er det ikke sådan at disse timer er brugt til at drikke kaffe i for der er en grund mere 
til, at Foreningen kan holde sit 40-års jubilæum. Det er lokalbefolkningen. 

Uden den store opbakning og hjælp fra lokalbefolkningen igennem 40 år var der ikke 
noget arkiv. 

Foreningen har modtaget fantastisk mange arkivalier i form af billeder, dokumenter, 
breve, beretninger og meget mere - alt det som i dag er hele arkivets fundament. 
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Alle disse arkivalier er blevet registreret så foreningen kan stille materialet til rådighed 
for offentligheden og 1000 vis af borgere har gennem tiden har besøgt arkivet og har 
fundet oplysninger om deres familie, historier om deres huse og erhvervslivet og 
mange andre spændende oplysninger. Alt sammen takket være frivilligt arbejde. 

På foreningens vegne skal der også lyde en stor tak tillokalbefolkningen - for uden 
deres støtte og gaver var arkivet aldrig blevet til noget. Arkivet har stadig plads til at 
modtage meget mere. 

Jeg vil gerne slutte min tale med en person tak, en tak om jeg er sikker på jeg deler 
med rigtig mange mennesker, både dem der er tilstede her i dag og som ikke kunne 
komme. 
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Kære frivillige 

Det er ikke kun foreningens jubilæum vi skal fejre i dag. Men også jer frivillige. 

Uden jeres store interesse, gå på mod og utrættelige arbejdsindsats, var der ikke 
noget der hed Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv i dag. I kan godt være stolte 
af det arbejde i udfører, vi andre er stolte over at have et så flot og velfungere arkiv til 

vores rådighed. I har ydet en fantastisk indsats og det skal i have tak for. 

Jeg er sikker på, at lokalbefolkningen forsat vil støtte op om foreningen og jeres 

arbejde. 

GAVE - Ikke til arkivet - De frivillige - frokost 

Her til slut vil jeg bede jer alle om at rejse sig, og sammen med mig, udbringe et 3 
foldigt HURRA for foreningen og de frivillige. 

De længe leve, hurra, hurra, hurra og så det lange. 


