Formandens Beretning 18. april 2017.
Vi har indberettet til kulturministeriet, at der er 76 hyldemeter arkiv, og at det er en
tilvækst på 2 meter.
Der bliver heldigvis ved med at komme arkivalier, både billeder og diverse
papirarkivalier, så lokalhistorien kan fastholdes.
Vi har ca. 1000 billeder, og de fleste af dem er at finde på arkiv.dk.
Vi har haft 252 besøgende.
Der har været 25 skriftlige henvendelser. De fleste af dem drejer sig om
slægtsforskning, hvor man vil vide, om vi har noget om personer, der har arbejdet
på Gyllingnæs. Det er mest svenske og enkelte tyske aner, man søger, og vi har som
regel intet, der kan hjælpe. Løsarbejdere på herregårde har sjældent sat sig varige
spor på egnen.
Der har været 10 telefoniske henvendelser til arkivet – og nogle stykker, der har
ringet direkte til mig.
Vi har haft besøg på arkivet af nogle af tilflytterne til Gylling, der gerne vil vide noget
om det hus/den ejendom, de har købt. Så er det godt, når vi har fået indleveret
noget, så der er noget at vise frem.
I foråret havde vi fornøjelsen at deltage i arrangementet: Kultur på Hjul ved Pernille
Stentoft. Hun havde lavet et flot forarbejde til byvandringen, så det var en rigtig fin
dag. I kan finde noget om det på bl.a. Youtube.
I løbet af 2016 var jeg ude at fortælle om Karen Jeppe 14 gange. Der har været fra
38 til 120 tilhørere, så der er i hvert fald en del, der nu ved, hvor på landkortet man
finder Gylling, og ved, at det ikke kun er der, hvor der ikke kom et atomkraftværk.
Mindedagen for Karen Jeppe d. 30 april havde godt 200 besøgende.
D. 1. juli var det Karen Jeppes 140-års fødselsdag. Foreningen Ararat ville gerne
markere det, og da jeg var på ferie lige op til, måtte de klare det selv. De lavede et
udmærket arrangement, hvor de bl.a. havde fået nogle piger fra Midtvest Pigekor til
at komme og synge.
I september havde Danmark besøg af Little Singers of Armenia i forbindelse med
markeringen af Den Armenske Republiks frigørelse fra Sovjetunionen.
Koret gav koncerter i København, Herning og Tølløse, og på vejen fra Herning
besøgte de os i Gylling. De sang først nogle sange ned ved mindestenen for Karen
Jeppe, og besøgte bagefter arkivet. Det var lidt trangt, da 50 kormedlemmer i

alderen 10 – 18 år kom ned i kælderen, men det gik fint. En af de store piger
fortalte, at hun havde været elev på Karen Jeppe College i Aleppo indtil de flygtede
fra borgerkrigen.
Vi har haft besøg af 6. klasse, der havde en opgave om Karen Jeppe. De lavede den
flotte perleplade med Karen Jeppes portræt, som hænger på trappen ned til arkivet.
Både 5. klasse og 4. klasse har også været på besøg – og så en gang imellem elever,
der benytter en pause eller et frikvarter. Det er nu så hyggeligt.
Jeg har et par gange været på kursus i forbindelse med Arkibas, det program, de
fleste arkiver bruger til registrering.
Arkivet har også deltaget i nogle lokalhistoriske aftener sammen med fritidsskolen.
Med støtte fra Veluxfonden har vi fået opgraderet vores IT-udstyr.
Vi har haft besøg fra nogle af de nærliggende lokalarkiver. De er misundelige på al
den plads, vi har, selv om vi synes, vi sagtens kunne bruge mere.

