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Horsens
Sankthansfest
i Slagballe
Slagballe - I Grædstrupområdet er det vanen tro naturstien ved Slagballe Forsamlingshus, der er omdrejningsplads for sankthansaften.
Man begynder kl. 18, og
bålet tændes kl. 19.30.
Der bliver også en båltaler, men indtil videre er det
en hemmelighed, hvem der
skal holde talen.
Efter bålet sælges der pølser, kaffe og kage, øl og
vand. Der er i år et separat
mini-bål til snobrødsbagning, og beboerforeningen
uddeler gratis snobrødsdej.

Sankthans
og grillpølser
brædstrup - Traditionen
tro inviterer Brædstrup Borgerforening til sankthansbål
og hygge ved Ring Sø sankthansaften på søndag.
Borgerforeningens telt vil
blive sat op og fyldt med
borde og stole. Grillen er
varm fra kl. 18, så det er bare
med at pakke madkurven.
Bager Ib sørger for, at der
er snobrødsdej, så man kan
lave sine egne brød - pindene er klar.
Kl. 21 holder venstres
borgmesterkandidat Kristian Dyhr båltale, og bålet
bliver tændt.

Idrætsforening
med ild i
NIM - Nim IF inviterer igen i
år til sankthansfest. I år foregår festen ved Nim Multihus,
og arrangørerne efterlyser
træ eller haveaffald til bålet
- uden søm og skruer i.
Kl. 18.30 er der fællesspisning på medbragte tæpper
m.m.
Kl 20 kommer årets båltaler, Kristian Dyhr, borgmesterkandidat for Venstre i
Horsens.

Båltale med musik
ring - Sankthans i Ring sker
som altid hos Anders Nørgaard, der i år inviterer og
holder sin båltale med hjælp
af guitarspil fra Allan ”Fant”
ved 20.30-tiden.
Det er ikke noget nyt, at
man i Ring Borgerforening
nyder at komme ud på Stidsmøllevej 17. Traditionen tro
begynder arrangementet
ved 19-tiden.

Escudero vandt
Horsens - Iben Kjeldgård

og hesten Escudero var en af
Horsens Rideklubs dygtige
ryttere, som opnåede placering til weekendens udvidede stævne i Hedensted.
Parret red LC1 til 68 pct.
og vandt klassen.

Repræsentanter for en række af kommunenslokalarkiver var samlet i går ved Gedved Egnsarkiv. Fra venstre er det Birgit Jensen fra Brædstrup Hjemstavnsforening, Else
Bundgaard, Brædstrup Hjemstavnsforening, Jørn Storgaard, Lokalhistorisk Arkiv for Aaes, Gangsted og Søvind, Karina Christensen, Gedved Egnsarkiv, Gunner Lindbæk
Knudsen, Idrætsarkivet, Ejvin Friis Sørensen, Gedved Egnsarkiv og Jesper Rasmussen, Idrætsarkivet.
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Hverken støvede eller sure
Lokale indsjæle
opbevarer vores
nære historie

Arkivsamvirket
i Horsens
nnByarkivet: s eks frivillige.
nnBrædstrupegnens
Hjemstavnsforening: 
14 frivillige.
nnGedved Egnsarkiv: o
 tte
frivillige og syv bestyrelsesmedlemmer.
nnIdrætsarkivet: o
 tte frivillige.
nnLundun Lokalarkiv: s yv
frivillige, heraf fem bestyrelsesmedlemmer.
nnStensballe Lokalhistoriske
Arkiv: 11 frivillige, heraf syv
bestyrelsesmedlemmer.
nnLokalhistorisk Arkiv for
Aaes, Gangsted og Søvind.
nnIalt: 7 0 frivillige, der arbejder
op mod 10.000 timer pr.år. Det
svarer til omkring fem årsværk.

Af Jens Amtoft
ja@hsfo.dk

gedved - Der er stillet rundstykker frem, og kaffekopperne er efterhånden halvtomme rundt om det store
bord i Gedved Egnsarkiv.
Ved bordet sidder repræsentanter for de fleste af de
lokalarkiver, der udgør arkivsamvirket i Horsens.
- Der er mange, der tror, at
lokalarkiverne består af støvede gamle mennesker, der
sidder og er sure. Men sådan
er det slet ikke, bedyrer Karina Christensen, der er arkivleder på Gedved Egnsarkiv.
- Selvfølgelig skal det være
hyggeligt. Folk kommer jo
også for at have noget socialt
samvær, siger hun.

På det forrige møde i arkivsamvirket i april blev deltagerne enige om at lave en
opgørelse over, hvor meget
arbejde der bliver lagt i arkiverne.

Fem årsværk

Ofte hænger man ved, når
man først er kommet inden
for dørene.
- Man bliver ved, til man
falder om, fortæller Else
Bundgaard fra Brædstrupegnens
Hjemstavnsforening.
Det nikker Jesper Rasmussen fra idrætsarkivet i Horsens bekræftende til.
- Hos os på Idrætsarkivet
holder folk op, når de ikke

Plads til alle
Lokalarkiverne tager gerne imodmaterialer, der har en lokal
historie. Her er det en billet stemplet i Vestbirk. Ofte dukker der
materiale op, der hører til et andet arkivs område. Så bliver der
udvekslet materialer på de jævnlige møder.
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længere kan komme op ad
trappen, siger han.
Fire gange om året mødes

repræsentanter for de syv
arkiver for at koordinere og
for at udveksle materialer.

Jesper
Rasmussen
fra
Idrætsarkivet i Horsens påtog sig opgaven at sammentælle oplysningerne fra de
syv arkiver.
Resultatet foreligger nu.
Hvad timetal angår, er der
sammenlagt brugt knap
10.000 timer, hvilket svarer

til rundt regnet fem årsværk. Arbejdet er fordelt på
70 frivillige.
- Der er plads til alle på lokalarkiverne. Det er ikke
småting, folk fejler, når de
kommer her, men selv om
man har fået et gok i nødd
en, kan man være her. Nogle har dårligt hjerte, og nogle sidder i kørestol. Mange
er pensionister eller førtidspensionister, fortæller Karina Christensen fra Gedved
Egnsarkiv.
Der kan bruges frivillige til
alt lige fra registrering af materialer og til at brygge kaffe.
Ikke alle arkiver i Horsens
Kommune er med i sammenslutningen.
- Der er flere lokalarkiver,
der ikke har ønsket at være
en del af arkivsamvirket.
Hvis man er medlem, er der
krav. Der er nogle fælles regler. Man skal have en fast
ugentlig åbningsdag, og
man skal bruge et fælles arkiveringssystem, fortæller
Karina Christensen.
Derfor har nogle af de
mindre arkiver i kommunen
valgt at forblive uden for
sammenslutningen. Der er
således arkiver i bl.a. Egebjerg og i Hatting.

➔➔ Horsens Byarkiv har som
det eneste lokalarkiv
i kommunen lønnede
medarbejdere foruden de
frivillige.

