
Årsberetning for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2018 
Det daglige arbejde i arkivet består for en stor del af tiden stadig i at digitalisere billeder. Vi har jo 
mange billeder, og undervejs er der mange rettelser, som man lige så godt kan tage med, når man 
nu er inde på de enkelte registreringer for at uploade billedfilerne, efterhånden som de bliver 
scannede. Derudover er der stadig en bunke med "bøvlede" afleveringer, som der skal tages fat 
på. Det hører vist aldrig op. 

Af henvendelser til arkivet har der været en del på mail. De har vel efterhånden afløst de 
gammeldags skriftlige henvendelser. Vi har praksis for at svare så hurtigt som muligt - ikke altid 
med det endelige svar - men for at den, som henvender sig, skal føle, at vi tager hans henvendelse 
alvorligt. Når vi så får bedre tid undersøger vi, om vi har noget af det, som henvenderen har 
efterlyst. Specielt har der været en af disse henvendelser, som har været interessant. Det drejer 
sig om en person, som har boet det meste af sin tilværelse i Afrika, men nu er flyttet til Irland. Han 
er en i Afrika kendt kunstmaler, men født i Danmark. Det var gået op for ham, at hans bedstefar 
havde været præst i Jernved mellem 1924 og 1933. Han ville derfor gerne høre, om vi havde noget 
materiale og evt. billeder om denne bedstefar. Vi har kunnet hjælpe ham med en del dokumenter 
og nogle billeder og har en aftale med ham om, at han skal komme og besøge vores arkiv engang i 
løbet af det kommende år. Det er altid spændende, når arkivarbejdet breder sig ud i den store 
verden. 

Vi har haft 11 besøg i arkivet. Derudover har vi haft et åbenthusarrangement i forbindelse med det 
årlige loppemarked i Jernved kulturhus, og ved denne lejlighed kommer der mange ind og ser til 
os. Så får vi snakket med mange mennesker og derved udbredt kendskabet til arkivet og det 
arbejde, vi gør for at gemme  lokalsamfundets historie. 

Sidste år havde vi en filmaften i Gredstedbro, hvor vi viste en film optaget i 1992 - 93 om 
Gredstedbro. En lignende film eksisterer om Jernved, så derfor gentog vi succesen, men denne 
gang i Jernved Kulturhus og med Jernvedfilmen på programmet. Filmen varer godt 3 timer, så vi 
havde redigeret den, så varigheden kun blev ca. halvanden time, hvilket er en passende længde, 
når men også skal have tid til at drikke kaffe og snakke. Til lejligheden havde vi fået lavet 50 
kopier, hvoraf de fleste blev solgt allerede på filmaftenen.  Der kom rigtig mange mennesker, 
hvilket jo viser, at der er interesse for vores arbejde. 

I samarbejde med præsten i Vilslev har vi udgivet et hæfte om Indre mission i Gredstedbro. Der 
har været en stærk menighed centreret omkring missionshuset, som stadig eksisterer, dog ikke 
længer som missionshus. Da vi havde leveret en stor del af kildematerialet, mente vi, at det var 
oplagt at stå som samarbejdspartner. Hæftet er blevet solgt til mange i menigheden, men kan 
også købes hos os. 



På de årlige generalforsamlinger i Jernved og Gredstedbro blev Søren Krebs Nielsen og Erik Hansen 
valgt til bestyrelsen i Arkivet. Bestyrelsen består således nu af: formand Hans Nielsen, kasserer 
Johann Jensen, arkivleder Ole Steinmeier samt Anne Marie Bartelsen, Erik Hansen og Søren Krebs 
Nielsen 
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