LOKALHISTORISK ARKIV
Vorbasse

BERETNING FOR 2017

Stationsmester Svend Aage Hansen og tidligere ansatte på Vorbasse
station fotograferet i stationshaven den 26. august 2017

Som så ofte før blev Arkivets indsats i 2017 en blanding af forskellige
aktiviteter. Ud over en kraftig indsats på det rent arkivtekniske, som ikke
må forsømmes, var det i høj grad det omgivende samfund, der prægede arbejdet.
Først fællesudstillingen i Billundcentret, hvor
Vorbasse-arkivet bidrog med en udstilling om
veteran fra 1. verdenskrig Kristian Tastesen og
hans familie, både på slagmarken og på hjemmefronten på Vorbasse Sønderhede. Det var en
spændende udstilling at lave ud fra et righoldigt
materiale, som familien havde stillet til rådighed.. Efterfølgende er alt materiale kopieret og
afleveret til Museet på Sønderborg Slot, som fokuserer på 1. verdenskrig.

Arkivet havde tidligere modtaget en flot gave
fra en Vorbasse-dreng, Steen Christensen,
nemlig manuskript til en bog om Vorbasse
Station. Via lokale donationer blev det muligt
at udgive bogen i forbindelse med 100 års jubilæet for Troldhedebanens start i 1917.
Arbejdet med manuskriptet og planlægning
af tre jubilæumsarrangementer i august og
september krævede mange timers arbejde. Vi
fik belønningen i form af stort fremmøde til
de tre følgende arrangementer:

26/8 fejring i stationshaven med præsentation af den nye bog

2/9 Travetur fra Vorbasse Station til Fitting Station

På lange strækninger findes ”banen”
stadig - blot i tilgroet stand. Andre
steder er den opdyrket. Undervejs
blev der gjort holdt ved udvalgte
steder. Turens mål ved Fitting Station var det gamle træpakhus, som
stadig holder sig oprejst efter hundrede års tjeneste
14/9 Besøg hos veterantogsklubben i Lunderskov

Veteranklubbens imødekommende og meget
vidende frivillige fortalte gode historier om
renovering og drift af de imponerende gamle
maskiner. Der blev sluttet af med kaffe om
megen snak om oplevelæserne i kaffestuen

Arkivet deltog i flere møder for at støtte op om det landsdækkende projekt "Giv det videre" . Umiddelbart er resultatet meget begrænset, men
det kan komme på længere sigt. At skrive erindringer tager tid!
Arkivet har gennemført to store registreringer, nemlig arkivalier fra
Fromssejer Plantage og Dalagergård Plantage. Derved er plantagernes
arkivaliesamling blevet synlige for offentligheden, selv om de stadig er i
plantagens besiddelse.
I efteråret havde Arkivet besøg af to hold skole-jubilarer til en hyggelig
eftermiddag.
Efteråret var også præget af arbejdet med Arkivets 2018- kalender med temaet "Vorbasse
og dens arkiv gennem 40 år".
Anledningen var, at det i november 2017 var præcis 40 år siden
Arkivet blev startet.
Som forlængelse heraf blev der
lavet en udstilling med samme
tema og som udgjorde Vorbasses bidrag til fællesudstillingen i
marts måned i Billundcentret.
Udstillingen præsenteres i Vorbasse den 26/3 2018 ved en 40-års fødselsdagsreception.
Arkivet søgte - og fik en donation på 18.000 kr. fra Veluxfonden til opgradering af Arkivets IT.
Arkivet pusler med tanken om et efterårsarrangement om Fitting-lejren
og Fitting under besættelsen. Tiden må vise om der kan samles tilstrækkeligt materiale.
Med stor glæde har Arkivet i januar 2018 fået to nye frivillige i arbejdsgruppen, som så udgøres af 9 personer.
Endnu et spændende arkiv-år er afsluttet

