Formandens Beretning 2016.
I april sidste år var jeg inviteret til at deltage i en konference i Jerevan om folkedrab og forbrydelser
mod menneskeheden den 22. og 23. april og til at deltage i markeringen af 100-året for Det
Armenske Folkedrab. Det var en stor og gribende oplevelse. Vi fik fortalt, at der ventedes op mod
en million gæster ved mindesmærket for folkedrabet, og efter mængden af blomster at dømme, er
tallet nok rigtigt. Vi var jo med til konferencen de to første dage, så der var ikke lejlighed til at se
meget af byen, men vi så da, at der hang store bannere med navne på de mennesker, der hjalp
armenierne i Tyrkiet i perioden med deportationer og drab, så Karen Jeppes navn var at se mange
steder i byen.
I Gylling ligger mindedagen for Karen Jeppe og Det Armenske Folkedrab jo som regel den første
lørdag efter 24. april, men sidste år var det skubbet en uge, for vi var nogen, der først kom hjem den
lørdag. Der var ca. 250 gæster. I forbindelse med arrangementet, blev der solgt armenske frimærker,
førstedagskuverter, med Karen Jeppe og med Maria Jacobsen. Vi har stadig nogle få kuverter til
salg.
Vi modtog fra Kvickly i Odder en gave på 5000 kr. Som kvittering for gaven, skulle vi lave en
plancheudstilling, der viste noget fra vores arkiv. Vi fik hjælp fra Odder Filatelistklub, der lånte os
en stander, så vi kunne vise billederne, først i Kvickly og bagefter i Brugsen her i Gylling.
TV2 Østjylland har en udsendelsesrække, der er produceret af Folkekirkeinfo. Der blev lavet en
smuk udsendelse fra Gylling d. 9. juni. Hvis I ikke har set den, kan den findes på Internettet. Vi har
på arkivet fået en DVD med udsendelsen.
Filmen Map of Salvation, som fortæller om 5 af de kvinder, der hjalp armenierne under folkedrabet
og bagefter, er blevet færdig. Den del, der handler om Karen Jeppe er delvist optaget her i Gylling.
I løbet af året har vi haft besøg af nogle af eleverne fra Gylling Skole. Det er nogle flinke og
velopdragne og videbegærlige børn, som det er en fornøjelse at få på besøg. Men efter 1 time med
sådan en flok fra 3. klasse, er jeg træt. Jeg havde helt glemt, hvor mange spørgsmål, der kan komme
ud af munden på dem. Vi håber på, skolen vil inddrage arkivet endnu mere i undervisningen.
Nogle af de små kom en da og spurgte, om jeg boede nede på arkivet. De var lidt beklemte ved det,
for de store havde fortalt dem, at der boede en trold ned i kælderen. Da de havde været på besøg,
var de ikke bange mere.
Der har et par gange været besøg af busgæster på udflugt. Når der er alt for mange, har jeg fortalt
om arkivet og Karen Jeppe i Gylling Kirke. Der kommer en busfuld fra Bjerringbro d. 26. maj.
Jeg var i november i Ørting for at fortælle lidt om Gyllingnæs og Aakjær. Og så har jeg været rundt
i landet for at fortælle om Karen Jeppe – 12 gange siden jul, er det blevet til.
Vi havde åbent på arkivernes dag den 14.11. kl. 13 – 16.

Det myldrede ind med mennesker. Over 5 i løbet af eftermiddagen.
I forbindelse med Kultur på Hjul blev arkivet flittigt brugt af arrangørerne. Jeg synes i øvrigt, det
var et meget vellykket arrangement, med en rigtig spændende byvandring.
Vi har søgt penge fra 11 forskellige fonde. Vi har fået 10 afslag og et tilsagn fra Velux fonden om
15.000 kr., der må bruges til IT-udstyr og til udgifter i forbindelse med mindedagen, der i år er 30.
april.
Vi har brugt en del af pengene til en ny computer, (den gamle afgik ved en brat død) og til en
projektor.
Af statistikindberetningen til kulturministeriet kan jeg nævne:
Vi har i løbet af året haft 217 besøgende på arkivet. Mindedagen for Karen Jeppe tæller stærkt opad,
men der har heldigvis også været en del andre gæster, der søger oplysninger om personer, steder
eller begivenheder, eller som bare kommer af interesse.
Arkivet har i år haft en tilvækst på 1 meter arkivalier, så vi nu har indberettet 74 meter.
Vi har modtaget 15 billeder.
Der har været ca. 20 skriftlige henvendelser, mest fra mennesker, der i forbindelse med
slægtsforskning gerne vil vide noget om forfædre, der har arbejdet på Gyllingnæs som
landarbejdere. Det er sjældent, vi kan hjælpe med det, for landarbejderne er ikke registreret nogen
steder. Mange af dem, svenskere, polakker og tyskere, var her jo kun i kort tid.
Vi har haft 22 telefoniske forespørgsler.
Endelig har vi løseligt beregnet haft 400 arbejdstimer på arkivet.

