
Årsberetning for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2017 

Vi har i år som sidste år haft gang i digitalisering af vore billeder, men da der endnu kun er én 

medarbejder til at tage sig af det arbejde, er der stadig lang vej igen, før alle billeder er scannede 

og lagt ind i vores databaseprogram (Arkibas). De billeder, der er lagt ind kan så til gengæld findes 

ved søgning i <arkiv.dk> 

Vi har ikke fået nogen større afleveringer, men har så til gengæld fået ryddet op i og registreret en 

del sager, som har ligget i venteposition.  

Der har været en del henvendelser især på mail, og vi har kunnet hjælpe de pågældende med 

oplysninger, som de efterspurgte. Det er meget tilfredsstillende for begge parter. 

Ved den årlige generalforsamling i Seniorklubben havde vi sagt ja til at holde et oplæg på en halv 

times tid om vores arbejde i arkivet især arbejdet med at digitalisere billeder, og hvordan man 

som bruger finder frem til dem. Det klarede vores arkivleder med brug af eksempler på søgninger 

på <arkiv.dk>. Det blev en god eftermiddag for de fremmødte, som gav udtryk for, at de nu var 

blevet klogere på "det der arkivvæsen", og at de ville gå hjem og lave nogle søgninger på deres 

egne computere. 

Den 10 oktober havde vi inviteret til filmaften i Sognehuset i Gredstedbro, hvor vi viste en 

forkortet udgave af Gredstedbrofilmen fra 1991 - 92, som blev optaget på video af Jens Chr. 

Jensen - tidligere arkivleder.  Det blev en stor succes. Ikke mindre end 130 deltog, og der var både 

god stemning og kaffe og kage til alle. Efterfølgende har vi fået filmen kopieret og udgivet på DVD, 

så alle, der havde lyst, kunne købe sig et eksemplar for 50,00 kr. Oplaget var på 50 stk., og de blev 

hurtigt  udsolgt. Vi har vedtaget at få lavet endnu et oplag. Eftersom både filmaftenen og salget af 

DVD'er gik så strålende, har vi besluttet at lave et tilsvarende arrangement af Jernvedfilmen, som 

ligeledes er optaget af  Jens Chr. Jensen, men i 1994 - 95. 

Forrige år udgav vi et hæfte med titlen "Som de husker det". Det hæfte er udsolgt, så på grund af 

efterspørgsel har vi i år fået optrykt et nyt oplag, som også stadig sælger godt. 

Ved det årlige loppemarked i Jernved i oktober måned havde vi som sædvanlig åbnet vores dør ind 

til arkivet. Det betød mange besøgende, som både var nysgerrige og spørgelystne.  Det er 

efterhånden blevet tradition, at vi har åbent ved denne lejlighed, og vi tror på, at det er en rigtig 

god måde at gøre opmærksom på vores arbejde. 

Vore to nye medarbejdere, Erik Hansen og Søren Krebs Nielsen, er godt i gang med at lære at 

bruge databaseprogrammet Arkibas, så det varer formentlig ikke så længe, inden der er flere 

hænder til billedscanning og registrering i arkivet. 

Arkivets bestyrelse: Formand: Hans Nielsen, Arkivleder: Ole Steinmeier, Kasserer: Johann Jensen, 

Medarbejdere: Anne Marie Bartelsen, Erik Hansen, Søren Krebs Nielsen. 


