Beretning v. generalforsamlingen 9. april 2014.
Vores årsskrift i år er lavet af Jens Nørgaard. Det er værd at bemærke, at her var også et område,
hvor Gylling var kendt i hele landet. Det har nok været landmænd fra Gylling Jeppe Aakjær tænkte
på, da han skrev: ”Da står en ny tids bonde på sin toft…”
Vi har i årets løb haft en del gæster i arkivet, selv om vi gerne ville have endnu flere. Der er
kommet lidt flere, efter at vi har udvidet åbningstiden, så der også er åbent torsdag kl. 10 – 12. Der
har været i alt ca. 25 besøgende, når vi ikke medregner de mange gæster ved den armenske
mindedag. Bl.a. havde vi besøg af en arkæolog, der brugte et par dage på at gennemse det store
materiale, vi har om og fra læge Didriksen.
Vi skal en gang om året indsende en statistik over hvor mange gæster, vi har haft, hvor mange
telefonforespørgsler, skriftlige forespørgsler og hvor mange meter arkivalier, vi har modtaget.
Indberetningen siger at: Vi har i øjeblikket 72,2 meter arkivalier + det løse. Vi har 640 billeder, der
har været 5217 besøgende på arkivets hjemmeside, der har været 250 frivillige arbejdstimer, der har
været en tilvækst på 0,2 meter arkivalier, 8 skriftlige henvendelser, 5 telefoniske henvendelser.
Vi har også i år modtaget nogle nye ting til arkivet. Det er dejligt, at folk husker at aflevere, så
tingene kan bevares.
Vi prøver altid at få nye ting registreret på Arkibas så snart vi har fået dem ind. Så har man
mulighed for at se, hvad vi har, hvis man går ind på Mini-arkibas på arkivets hjemmeside.
Jeg har været på et par kurser i arkivernes regi i et forsøg på at kunne følge med i nye tiltag. Det er
her som så mange andre steder, at der stadig er ting, der laves om – som regel også til noget bedre.
Else Laursen, Jens Nørgaard og jeg var til generalforsamling i Sammenslutningen af Lokalarkiver,
SLA, d. 29. marts. Vi fik en spændende rundvisning på Moesgaard – men ikke den nye bygning.
Den har vi til gode. Bagefter så vi arkivet i Malling og fik frokost på Malling Kro.
Arkivet har anskaffet nogle nye brugte møbler, så vi har fået lidt mere plads til vore mange ting.
Men da vi ikke har flere kvadratmeter til rådighed, er det stadig i nogen grad sådan, at man skal
anvende bibelske system, når man vil finde noget: Søg, og I skal finde. Men hvis vi har det, der
spørges efter, finder vi det.
Jeg har været ude at fortælle om Karen Jeppe nogle gange. Efter sidste gang, i Thisted, fik vi to
broderede armenske lommetørklæder, som en kvinde havde fået af sin mor i 1933.
Ved sidste års mindedag for Karen Jeppe og Det Armenske Folkedrab var der ca. 180 gæster, der
lagde blomster ved mindestenen for Karen Jeppe, var i Gylling Kirke, hvor de så de mange
lysbilleder, Karen Jeppe har brugt til sine foredrag i Danmark, og sluttede på Gylling Skole, hvor de
spiste medbragt mad.

I løbet af året har vi haft besøg af ambassadøren og medlemmer af staben fra den armenske
ambassade nogle gange, bl.a. for at forberede dette års mindedag.
Den armenske korssten har ligget opbevaret på ambassaden siden den kom til Danmark. Den kom
til Gylling d. 25. marts. Nu mangler vi bare at få den rejst op, så den kan indvies d. 26. april.
Ambassadør Hrachya Aghajanyan regner med, der vil komme ca. 500 gæster. Der kommer bl.a. en
delegation fra Armenien på 3 medlemmer med guvernøren fra Aramvir regionen, der har betalt for
korsstenen, i spidsen. Den armenske kirkes overhoved i Centraleuropa og Skandinavien vil foretage
selve indvielsen. Derudover venter vi deltagelse af borgmester Uffe Jensen, formanden fra
DanArmen og så altså 500 gæster. Det kan godt være, der bliver lidt mange parkerede biler i
Gylling den dag.
Vi har fået lov til at lukke Lerdrupvej fra Kirken til Præstemarksvej for gennemkørsel i nogle timer.
Der kommer højttalere op ved korsstenen, så alle kan høre, hvad der bliver sagt.
Dagen starter kl. 12.30 med en kort andagt i Gylling Kirke med bøn for de afdøde. Der vil ikke
være plads til alle. Men ved det efterfølgende arrangement, kan alle være der.
Vi slutter her på Gylling Skole, hvor der bliver mulighed for at købe sandwich, kage og drikkevarer.
Forfatter og historiker Matthias Bjørnlund vil også deltage. Der vil blive mulighed for at købe hans
bog: Det Armenske Folkedrab fra begyndelsen til enden.
Jeg vil opfordre til, at der også kommer borgere fra Gylling til arrangementet.

