Siden sidste generalforsamling har vi, som de fleste nok har set, fået rejst en korssten, Khachkar,
til minde om Karen Jeppe og Det Armenske Folkedrab.
Jeg havde lidt betænkeligheder ved, om stenen ville blive for voldsom og dominerende, men jeg
synes resultatet er blevet meget fint.
I forbindelse med afsløring af stenen havde vi et velbesøgt arrangement med gudstjeneste og
samvær her på skolen.
Arkibas, foreningen af lokalarkivers database, er nu blevet opdateret. Det har bl.a. medført, at alle
nu kan gå på www.arkiv.dk og der se billeder fra hele landet, vel at mærke hvis lokalarkiverne har
lagt billederne på deres egen side, og hvis de enkelte arkiver er medlem af Sammenslutningen af
Lokalarkiver.
Jeg har i årets løb været til et par kurser i Arkibas-regi og til årsmøde i Middelfart.
Årsmødet og generalforsamlingen i Østjysk kreds var i år i Skanderborg, hvor Jens Nørgaard, Else
Laursen og Knud Mildahl deltog.
Vi skal en gang om året indberette til kulturministeriet. Vi har indberettet, at vi har haft en tilvækst
af arkivalier på 0,8 meter, 185 besøgende på arkivet, 15 skriftlige henvendelser og 12 telefoniske
henvendelser. Der er kommet en del flere henvendelser, efter at www.arkiv.dk blev tilgængeligt.
Det er især slægtsforskere, der søger oplysninger, bl.a. en del, der har svenske aner, der har
arbejdet på Gyllingnæs. Dem kan vi nu sjældent hjælpe, ligesom det er svært med de, der ønsker
oplysninger fra år 1800 eller tidligere.
Vi søgte et legat fra Kvickly i Odder, og fik 5000 kr., som bl.a. skal bruges til opdatering af arkivets
IT-udstyr. Til gengæld har vi lovet at lave en plancheudstilling om kvindesagen i Gylling og
Kvindeegen. I år er det jo 100-året for kvindernes valgret, og altså også 100 år siden
Grundlovsegen, som kaldes Kvindeegen, blev plantet. Det har vi markeret med vores årsskrift.
Et sted på Fyn har de også en Kvinde-eg på 100 år, det træ er en del større en det her i Gylling,
men det skyldes vistnok, at det er plantet ved forsamlingshuset, og dengang var der ikke
ordentlige toiletforhold, så når mændene skulle af med vandet, stillede de sig og vandede træet.
Det er i år også 100 år siden Det Armenske Folkedrab begyndte, d. 24. april 1915.
I den forbindelse har den armenske stat og den armenske ambassade i Danmark og Norge sørget
for en del arrangementer.
Vi havde i november en koncert her i Gylling, i kirken, med Komitas Quartet.
Der har været et del møder med ambassadøren både her i Gylling og på ambassaden i Hellerup
med henblik på mindedagen her i Gylling, som i år bliver d. 2. maj kl. 12 – 17 (ca.) Normalt ligger
mindedagen d. 1. lørdag efter d. 24. april. Men 100-års dagen, d. 24. april, er en fredag, og
ledelsen af Dansk Armensk Forening, jeg og en masse af de andre, der har været faste gæster, er
alle til mindehøjtidelighed i Jerevan d. 24. Vi kommer hjem d. 25. april om aftenen.
Som gave til Folkedrabsmuseet i Jerevan har jeg scannet den abc-læsebog, Karen Jeppe lod lave
efter det princip, hun kendte fra de danske skolebøger, og hvor hun har brugt billederne fra den
danske abc.

Odder Kommune har ladet fremstille en lille film om Gylling og Karen Jeppe. Filmen er ikke færdig,
da den først blev optaget i dag. Den bliver ikke på mere end 2 – 5 minutter. Det bliver den
officielle gave til den armenske præsident: Billeder af Odders borgmester og mig. Hvor bliver han
glad.
Det endelige program for mindedagen er endnu ikke fastlagt. Men der bliver blomsternedlæggelse, en kort gudstjeneste og derefter samvær her på skolen. En armensk familie fra
Silkeborg har talt om, at de vil lave armenske mad, som man kan købe og spise. Det kan jeg godt
anbefale jer at prøve. I forbindelse med mindedagen vil de to armenske frimærker med Karen
Jeppe og med Maria Jacobsen blive sat til salg.
Vi ved ikke, hvor mange, der kommer. Der har jo allerede været en del arrangementer i
forbindelse med 100-året for folkedrabet. Men vi venter ikke færre, snarere flere, end de
foregående år.

