Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Beretning 2013
Selv om arbejdsgruppen bevidst valgte at satse mere på det interne ordnings- og registreringsarbejde, blev der alligevel plads til ganske mange udadvendte ting:
I februar/marts deltog vi i Arkivernes Fællesudstilling i Billund med fokus på sognets skoler I marts holdt Sven Tygesen foredrag om "Landbruget, der
var" med over hundrede tilhørere. Efter et par års forberedelse med interview og videooptagelser med pårørende og bekendte lykkedes det at samle ca. 75
mennesker til en temaaften om den lokale kunstner William Johnsen. Det blev en meget intens aften, hvor det også lykkedes at samle ca. 60 værker til
registrering.
Vi har længe haft et ønske om at fotografere Vorbasse marked fra luften, men de seneste to år har vejret drillet. I 2013 var vejret perfekt og fra helikopter
fik vi ikke bare dokumenteret markedsplads med aktiviteter og mennesker men også påvirkningen i hele byen og vejsystemet.
Juli måned bød også på en fransk visit. Bernard Delattre, der var fransk feriebarn i Vorbasse i 1946/47
genså for første gang det sted, han boede og færdedes og hilste på værtsfamiliens søn. Gensynsglæden efter godt
65 år var stor og meget bevægende.
I august måned fik arkivet besøg af Karl Lassen , som har gjort tjeneste i Fittinglejren, der først var tysk radar- og lyttestation. Siden blev den flygtningelejr og
interneringslejr. Karl Lassen afleverede sine erindringer fra dengang til arkivet.
Da DGI's Kyst til kyst vandring passerede syd om Vorbasse langs Holme å blev arkivet bedt om at fortælle om egnen for den 90 mand store gruppe
For andet år medvirkede arkivet på en hjertesti-vandring i byen, hvor forskellige begivenheder og personer blev draget frem.
Omkring 1980 fotograferede arkivet husene på alle adresser i Vorbasse by. Dette projekt blev gentaget hen over sommeren - og det er slående, hvor vigtigt det er at
dokumentere med jævne mellemrum, for forandringerne er mange.
I efteråret skulle menighedsrådet til at "rydde op" i kirkegårdens gamle gravsten . Arkivet blev i den anledning bedt om en vurdering af hvilke gravsten, der havde
særlig lokalhistorisk betydning.
Efteråret bød også på arbejde med at producere Arkivkalenderen 2014, der fik temaet Det daglige arbejde i by og på land.
Da der ikke blev afholdt julemesse i 2013 valgte vi at tilslutte os Arkivernes Dag med åbent hus og en udstilling, der udvidede billedvalget i kalenderen
Af pladshensyn er vi nødt til at bruge Vorbasse Fritidscenter til vore udstillinger. Det er et meget aktivt sted, hvor mange kommer forbi det udstillede. Ulempen er, at
vi ikke kan opgøre hvor mange "besøgende" arkivet har på denne måde. Tallene er dog mindre vigtige, end at mange har mulighed for at se udstillingerne.
I 2013 påbegyndte arkivet scanning af billedsamlingen, dels for at have den digitale samling og dels for at bruge den i Arkibas
I efteråret skulle menighedsrådet til at "rydde op" i kirkegårdens gamle gravsten . Arkivet blev i den anledning bedt om en vurdering af hvilke gravsten, der havde
særlig lokalhistorisk betydning.
Efteråret bød også på arbejde med at producere Arkivkalenderen 2014, der fik temaet Det daglige arbejde i by og på land.
Da der ikke blev afholdt julemesse i 2013 valgte vi at tilslutte os Arkivernes Dag med åbent hus og en udstilling, der udvidede billedvalget i kalenderen.
Af pladshensyn er vi nødt til at bruge Vorbasse Fritidscenter til vore udstillinger og møder. Det er et meget aktivt sted, hvor mange kommer forbi det udstillede.
Ulempen er, at vi ikke kan opgøre hvor mange "besøgende" arkivet har på denne måde. Tallene er dog mindre vigtige, end at mange har mulighed for at se
udstillingerne.
I 2013 påbegyndte arkivet scanning af billedsamlingen, dels for at have den digitale samling og dels for at bruge den i Arkibas.
Det er også vigtigt at tage godt imod de gæster, der kommer i åbningstiden.
Det benyttede 42 sig af, og flere af dem aflagde flere besøg, hvor der blev søgt data og snakket.
Mail-henvendelserne ligger stadig på ca. 200.
Vi kan se tilbage på et godt og travlt arkiv-år i 2013

