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Oppelstrups historie 

 
Jeg har her forsøgt at skrive lidt om Oppelstrups fortid. Jeg vil gerne have jer til at  læse det 

igennem og rette evt. fejl og komme med flere oplysninger, som det er væsentligt at få med. Lad 

mig høre jeres kommentarer, så historien kan blive så rigtig og fuldstændig som mulig. 

 

Med venlig hilsen 

Knud møller Jensen 

Oppelstrup Møllegård 

tlf. 98 33 32 62  

 
 

Oppelstrups historie. 

   

Oppelstrupvej 65. Poul Møller Jensen. Rugbjerggård = Kommunegården = Fattiggården = 

Hølgården som oprindelig tilhørte Ålborg hospital. Lå tidligere Oppelstrup  bygade 43, men blev 

1874 bygget på sin nuværende plads. Stuehuset var 46 m langt og havde 17 vinduer ud mod vejen. 

Var Gunderup Nøvling kommunes fattiggård, hvor man også holdt sognerådsmøder. Tidligere 

bestyrere Poul Vinter, fra 1956 Dorthea og Eskil Rasmussen, indtil kommunen solgte gården i 

1980. Efter Bøgelunden i Gunderup blev bygget i 1965, var der kun enkelte gamle tilbage. 

 

Oppelstrupvej 67. Niels Ove Hjelm.  Jagtholm også kaldt Gåsegården. 

Gården er udstykket fra Oppelstrup bygade 40. Der ligger en stor fredet gravhøj på marken, 

Tinghøj. Nylig afdøde Niels Larsen, Bøgelunden, som blev 105 år, blev født på Jagtholm i 1892. 

Hans forældre, Else Kirstine og Jens Chr. Larsen, solgte i 1903, til Nils Hansen Uhrenholt for 

kr.14000, hvorefter de for kr. 200 købte 2 skp. land af Søren Jensen Møllegården og byggede huset 

som ligger Oppelstrup bygade 41. Det kostede kr. 2000. Senere Ludvig Hjelm, og nu sønnen Niels 

Ove Hjelm. 

 

Oppelstrup bygade 43. Dorthea og Eskil Rasmussen. 

Tidligere Eskils forældre Sofie og Jørgen Rasmussen. Sofie var datter af Jens Uttrup, som var 

købmand i Oppelstrup. 

 

Oppelstrup bygade 40. Jørgen Rasmussen var post i Oppelstrup, og gik også rundt på gårdene som 

hjemmeslagter. 

 

Oppelstrup bygade 41. Lilly og Leo Nielsen. 

Bygget 1903 (se Oppelstrupvej 67), Efter Niels Larsens forældres død, boede hans ugifte søster 

Karen Larsen i huset. Hos hende boede Underlin, som syede seletøj, klinkede porcelæn, satte glas i, 

m.m. Han klinkede også Karens forlorne tænder, som engang var knækket. En af Leo’s forfædre har 

engang haft Krogården i Oppelstrup. 

 

Oppelstrup bygade 39. Lone og Nick 

Det første hus bygget 1804, til en datter og svigersøn fra Møllegården, Mette og Chresten Jensen, 

som var snedker i Oppelstrup. Ved siden af byggedes et mindre hus til snedker værksted. Dette hus 

blev engang i 1860erne flyttet op til vindmøllen, Oppelstrup. vej 75, som bolig for møllersvenden. 

I 1842 flyttede Mette og Chresten til en datter i Askildrup, og huset blev nu aftægtsbolig for Maren 

og Peder Christensen fra Møllegården. I Forbindelse med generationsskifte på Møllegården i 1875, 
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står der i købekontrakten, at Søren Christian Jensen, til sin mor, Karen Margrethe Pedersen, skal 

bygge et 5 fags hus, grundmur med helbrændte sten og komplet indrettet efter hendes ønske. 

Efter Karens død i 1898, sælges huset til Kræn Smed og Trine. De havde selv 10 børn, foruden 28 

børn i pleje, dog ikke på engang. 

Senere Karen og Jens Jensen, som havde haft Gistrup Møllegård. Urmageren, Inger og Frederik 

Sørensen, som havde forretningen Klokhuset i Aalborg. 

Lærerne, Gunhild og Knud Sandegård. 

 

Oppelstrup bygade 40. Thorvald Jensen. 

Der har her tidlige været kro og købmandsforretning. Thorvald overtog gården 1932, efter Jens 

Uttrup, og drev købmandsforretningen videre indtil 1942, hvor han byggede nyt stuehus og senere 

nye udhuse. 

 

Oppelstrupvej 74. Møllegården. Per Møller Jensen. 

Oprindelig en Ryttergård, som var fri for hoveri, men i stedet for skulle stille med hest og rytter i 

tilfælde af krig. Antagelig købt fri fra staten i 1767. I 1780 overtages gården af Chresten Jensen 

(Smed), og samtidig overtages forsørgelsen af en gammel rytter, som kaldes Tran Chresten. 

Chresten Jensen og hans hustru Karen  Michelsdatter kom fra Skibsted, men hans mor var muligvis 

fra Ryttergården. 

En datter, Mette, bliver gift med snedker Christen Jensen, fra Oppelstrup, de bygger hus og 

værksted Oppelstrup bygade 39. 

En søn, Peder Christensen og hans kone Maren, født Pedersen fra Søndergård i Vårst, overtager 

gården i 1804. 

En datter af Peder Christensen, Magdalene, bliver gift med Jens Nielsen (Peesen) se Essendrupvej 

20 og Oppelstrupvej 85. 

En søn, Jens Peter Pedersen, gift med Karen Margrethe Pedersdatter Blichfeldt fra Vissegård, 

overtager gården i 1842. 

Gården lå oprindelig hvor nu maskinhuset ligger, men Jens Peter bygger i 1853-54 gården på sin 

nuværende plads. Omkring 1860 bygges vindmøllen, Oppelstrupvej 75, og værkstedet omtalt 

Oppelstrup bygade 39 flyttes op til Møllen til møllersvenden. 

Jens Peter var også en af initiativtagerne til højskolen i Fjellerad. 

En søn, Søren Christian Jensen, gift med Amalie Gregersen fra Hasseris. overtager gården i 1875, 

hvor han bygger huset, Oppelstrup bygade 39, til sin mor. 

Han bliver i daglig tale kaldt Søren Møller. 

I 1925, hvor man har fået indlagt strøm til lys, brænder alle udhusene, men det lykkes at redde 

stuehuset. Alt indbo var dog blevet reddet ud på græsplænen. Der var dengang stråtag over det hele. 

Gården bliver bygget op på de gamle fundamenter, næsten som den ser ud i dag. 

En søn, Gregers, gift med Jensine fra Gerding, køber Hyllestedgård, Essendrupvej 25. 

En søn, Harald, gift med Elly f. Ravnborg, overtager gården i 1928. Elly Ravnborgs familie 

stammer tilbage fra forpagterne på Vildmosegården, under Lindenborg, hvor Carsten Rehders fra 

Holsten kom i 1767. Den næste forpagter var Jens Fangel som var gift med Maria Rehders, dernæst 

Michael Ravnborg som var gift med Else Kathrine Marie Fangel, Karl Ravnborg gift med Marie 

Hebert. Karl Ravnborg var forpagter af Vildmosegården indtil den brændte i 1875, der efter 

forpagter af Tiendegården. 

Harald Jensen dør i 1955 og Elly driver gården videre med bestyrer indtil 1963, hvor sønnen Knud 

Møller Jensen gift med Rigmor, overtager gården. Elly bygger sig da et hus, Opp.vej 82. 

D.16/12 1999 overtager Rigmor og Knuds søn, Per Møller Jensen gården, og er hermed syvende 

generation direkte fra far til søn. 
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Et lille glimt af udviklingen. Den første selvbinder kom til Oppelstrup på Møllegården i 1914. Den 

kom i kasser fra Amerika, og blev samlet af smeden. Den holdt til 1938, hvor den blev skiftet ud 

med en ny, som holdt til 1956, de sidste par år trukket af en traktor. Der efter kom der først bugseret 

mejetærsker og senere selvkørende. 

Man havde på gården eget mejeri og lavede 1ste. klasses smør. Der findes en sølvske fra 1856 og et 

diplom fra 1878 ved en udstilling i Randers. Der var en hestegang i haven til at trække kærnen. Der 

var også hestegang på gårdspladsen til at trække tærskeværk og hakkelsemaskinen. Senere kom der 

petroleumsmotor. Søren Møller var en af de sidste, som kom med i andelsmejeriet, der opstod 

omkring århundred skiftet.  

 

Oppelstrupvej 75. Tilhører Møllegården. 

Da Jens Peder Pedersen, omkring 1860 bygger en vindmølle oppe på bakken, flytter han også 

værkstedet, (omtalt Oppelstrup Bygade 39.) op til møllen, som bolig for møllersvenden. I en 

julestorm i 1926 blæste vingerne af, og da man nu var begyndt at få strøm rundt på gårdene, blev 

møllen ikke repareret. I stedet blev der opsat en vindrose, som pumpede vand op til den nordlige 

ende af byen. Den fungerede indtil 1956, hvor resten af Oppelstrup lavede nyt vandværk og deres 

el. pumpe erstattede vindrosen. Det var et stort fremskridt, da der i vindstille perioder om sommeren 

kunne blive mangel på vand. 

 

Oppelstrup bygade 31 Nettebo   

Huset brændte engang for mere end 100 år siden. Der blev hentet træ i Møllegårdens skov, og det 

kostede kun 400 kr. at bygge det op igen. Her boede omkring 1900 en gammel Kone som levede af 

at strikke for folk. 

 

Oppelstrup bygade 27 Bakkely 

Her boede væveren for ca. 100 år siden. Omkring 1940-50 Jens Jensen, han var en bror til Jensine 

på Hyllestedgård. Han var rejst til Amerika som ung, og havde været amerikansk soldat i Frankrig 

under første verdenskrig, hvor han havde været udsat for giftgas og derefter fik  en pension fra 

Amerika. Jensines mand, Gregers døde i 1946, og da Søren og Dagny overtog Hyllestedgård i 1949, 

blev der indrettet en lejlighed, til hende, i den sydlige ende af huset, hvor der havde været stald og 

lade.    

 

Oppelstrup bygade 21 Erik Jarløv 

 

Oppelstrup bygade 19 Rita og Ib Nielsen 

Huset er bygget 1951 af vognmand Herluf Hermansen. Han sad til leje på en lille ejendom på 7 tdr. 

land, som lå et par 100 m nede af Møllegårdens markvej. Ejendommen ejedes af Jørgen Rasmussen 

Opp. Bygade 43. Tidligere boede her Dagmar og Hans Eriksen, som havde købt en større ejendom i 

nærheden af Hals. Da ejendommen brændte, flyttede Hermansen ind til Oppelstrup. Senere overtog 

vognmand Magnus Nielsen forretningen, og nu bor hans søn Ib i huset. 

 

Oppelstrup bygade 17 Vita Christensen "Bakhuset." 

 

Oppelstrup bygade 16 Lars Stig Andersen. 

Essendrupvej 30 er udflyttet herfra. 

 

Oppelstrupvej 88 Nils Henrik Andersen, "Damgården" 
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Omkring århundredeskiftet ejedes Damgården af Peder Johansen, som tidligere havde været 

præstegårds forpagter i Gunderup. Han havde en søn som led af tuberkulose, og til ham byggedes 

1906-7 et hus på den anden side af dammen. Oppelstrup bygade 15. Man mente han ville have godt 

af den friske luft ovre i skoven. Han døde imidlertid, og hans enke fik et stykke jord og der blev 

bygget driftsbygninger, så hun kunne leve af landbruget. Hun flyttede senere til Hellebæk som tlf. 

centralbestyrer.  

Peder Johansen havde også en datter, Emmy, som blev gift med Jepsen, han var landbrugskandidat, 

og de byggede stuehuset ved ejendommen Essendrupvej 24. 

Ved Damgården ligger et gammelt udhus, som er resterne af en Fæstegård, der ejedes af godsejer 

Dahl, Buderupholm. I 1883 blev den købt og delt mellem Møllegården og Damgården. Her boede 

Østhimmerlands baptistmenigheds første forstander. 

Senere ejedes Damgården af Laurberg, hvis enke i mange år havde en bestyrer Kresten Krestensen, 

som senere købte gården. I 1960 købte Sigrid og Anton Andersen og i 1985 Nils Henrik Andersen. 

 

Oppelstrupvej 90 "Eshøjgård" 

Christen Nielsen, Eshøjgård i Oppelstrup blev gift med en datter, Birthe ell. Birgitha, fra Oppelstrup 

Møllegård. Hun var født i Skibsted d.7/8 1762. Deres søn Niels Christensen, født i 1789 blev gift 

første gang med Dorthea Kirstine Christensdatter. Deres søn Peder Nielsen, født 20/7 1831, bliver 

10/7 1859 gift med Else Sørensen fra Vårst. Deres søn Niels Nielsen, født 31/7-1860, blev 25/10-

1889 gift med Oline Nielsine Christensen fra Gug. De havde Eshøjgård indtil 5/6-1910 hvor de 

solgte til Marie og Søren Peter Sørensen Krogsgård, deres datter Anne-Margrethe og svigersønnen 

Svend Guldbæk, overtog gården nov. 1946. De byggede i 1980 et hus på den anden side af 

dammen, Oppelstrup bygade 7, hvor deres datter, Marie Guldbæk nu bor.  

Oline og Niels Nielsen bosatte sig dog igen i Oppelstrup, Essendrupvej 32, som er udstykket fra 

Eshøjgård 

Eshøjgård havde engang en vindmølle på taget af laden, til at trække kværn og tærskeværk. 

Fra 1980 ejedes gården af Sten Christensen, som i 1986 solgte til Niels Henrik Andersen, 

Damgården. Jorden er herefter lagt til Damgården og bygningerne videresolgt i 88. 

 

 
 

Oppelstrup bygade 6 Peter Bonderup 

Bygget som aftægtsbolig fra nabogården Essendrupvej 20 

    

Essendrupvej 20 hvor nu Søren Kristiansen bor. 

Gammel slægtsgård, som i 1912 blev flyttet til Oppelstrupvej 85, hvor efter huse og en del af jorden 

er solgt fra. Senere ejere: Søren Sørensen, som før havde Essendrupvej 24, Erna og Frederik 

Nielsen. 
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Essendrupvej 16 Jan Kurt Jensen. 

Bygget til Frederik Nielsens svigerforældre, Frida og (gammel) Søren Jensen. 

 

Essendrupvej 24 Leif Henriksen. 

Det var her smeden boede i gamle dage. Senere ejere, Søren Sørensen, Jepsen 

(landbrugskandidaten), Mie og Hans Kristensen og deres søn Jens Anker Kristensen. 

 

Essendrupvej 25 Gregers Jensen. "Hyllestedgård" 

Ejedes omkring 1900 af Rasmine og Søren Thorndal. Rasmine var datter af Niels Hvidbjerd som 

var snedker og boede Essendrupvej 32.Den. 21/12 1905 solgte Thorndal til et ungt par. Manden hed 

Jens Chr. Jensen. Han gik en sommerdag ned til Håls kær for at se til nogle kreaturer, men kom ikke 

hjem igen. Da man søgte efter ham, fandt man hans hat og træsko på kanten af Lindenborg å, og 

man regnede derfor med at han var druknet i åen, men efter et godt stykke tid, kom der brev fra 

Amerika, at han var rejst derover. Konen solgte så d. 25/9 1906 gården til Gregers og Jensine 

Jensen. Gregers var en søn af Søren Jensen på Møllegården og Jensine var fra Gerding. D. 1/1 1949 

overtaget af sønnen Søren Jensen, gift med Dagny, og d. 1/7 1977 overtaget af deres søn Gregers 

Jensen. 

 

Essendrupvej 28 Leif Christensen. 

Her boede omkring 1950 en søster til Søren Sørensen, (gammel) Gerda, hun var koge og vaske 

kone. 

 

Essendrupvej 32 Leo Kristensen 

Her boede omkring 1900 en enkemand som hed Niels Hvidbjerg, der var snedker. Hans datter 

Rasmine, blev gift med Søren Thorndal, Hyllestedgård. Senere Oline og Niels Nielsen, som havde 

haft Eshøjgård. 

 

Essendrupvej 30 Niels Henrik Andersen, som også ejer Damgården. Er udflyttet fra Oppelstrup 

bygade 16. 

Her startede Emma og Niels Peter Andersen en minkfarm. Overtaget af sønnen Gunnar Andersen, 

gift med Olga Dalsgård fra Essendrup. De udvidede minkfarmen og havde desuden i mange år en 

stor produktion af jordbær. Nu overtaget af sønnen Niels Henrik. Olga og Gunnar byggede sig et 

hus Oppelstrupvej 80.  

 

Oppelstrupvej 85 Oppelstrup Nygård nu Skårhøjgård Ole og Jette Skårhøj (tidl. Nielsen) 

Gammel slægtsgård, som oprindelig lå Essendrupvej 20. 

Jens Nielsen, født 1802 i Vårst, blev gift med en datter fra møllegården, Magdalene født 1806. 

Gården var da en fæstegård under Buderupholm, på 160-165 tdr. land, hvoraf en del var lynghede. 

Magdalene  og Jens Nielsen overtog fæstet mod at opdrage den tidligere fæsters 7 børn. Senere 

købte Jens Nielsen gården til selveje. 

Deres søn Niels Peter Jensen født 1831 blev gift med Johanne Marie født 1845. Niels Peter Jensen 

blev baptist og siden har slægten tilhørt  baptistmenigheden i Østhimmerland. 

Deres søn Johannes Nielsen født 28/1 1879 blev gift med Ane Sofie Eskilsen fra Rendbæk ved 

Pandrup, født 17/7 1887. 

Johannes Nielsen byggede i 1909 en ny lade, Oppelstrupvej 85, og i 1912 resten af gården, 

hvorefter de gamle huse og en del af jorden blev solgt til Søren Sørensen, som havde Essendrupvej 

24.  
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Deres søn Emil Nielsen, født 16-8-1919, gift med Mie Lund fra Torderup, overtager gården i 1949. 

Senere køber Emil Oppelstrup Østergård, Essendrupvej 5, hvor der gennem årene er opbygget en 

stor svineproduktion med søer og smågrise, hvorefter mange af grisene opfedes på Skårhøjgård. 

I 1988 overtager sønnen Ole Skårhøj, gift med Jette Eriksen fra Skovstrup, gården. 

I gennem flere generationer har familien tilhørt Østhimmerlands Baptistmenighed, og i 1925 

startede Ane, sammen med en tjenestepige Martine Emming, Oppelstrup søndagsskole, hvor mange 

af byens og omegnens børn har gået. Martine Emming var senere i mange år udsendt som 

missionær i Afrika. Søndagsskolen er blevet videreført af både Emil og Mie, og Ole og Jette, indtil 

den holdt i 2000. 

I 1851 startede baptisterne deres egen skole, og 1867 byggedes i Oppelstrup en skole og 

forsamlingshus på Niels Peter Jensens mark. Den lå på  hjørnet af Hadsundvej og Essendrupvej, 

hvor der nu står en mindesten. I 1891 startede lærer L. K. Kristoffersen en højskole i huset, men 

allerede i 1899 flyttedes skolen  til Gistrup, og i 1928 til Tølløse.       

 

Oppelstrup vandværk lå oprindelig på bakken syd for byen, på Hyllestedgårds jord. Der stod en 

vindrose som trak vand op i en stor støbt beholder i bakken. Herfra løb vandet, kun ved faldet, rundt 

i byen. Senere blev der sat en elektrisk pumpe op, så man også havde vand i vindstille perioder. I 

1950 lånte vandværket kr. 3500- af Gunderup-Nøvling Pastorats Sparekasse. Disse penge er sikkert 

brugt til at opsætte den elektrisk pumpe. Vandrørene var ikke gravet særlig dybt i jorden, så i hårde 

vintre var dele af byen uden vand i lange perioder. 

I 1955 besluttede man at lave et helt nyt vandværk med nye vandledninger. Af Jensine Jensen, enke 

efter Gregers Jensen Hyllestedgård, lånte man kr.25000-. Grunden blev givet af fru. Laurberg på 

Damgården, formedels en gås til kr. 35-, og vandværket ligger således lige midt i byen. Den 

elektriske pumpe blev flyttet op til Møllegårdens vandværk, som i 1981 blev nedlagt og tilsluttet 

Oppelstrup Vandværk 

 

Som i mange andre byer på landet blev der i 1951 opført et fælles frysehus med 12 bokse. Grunden 

givet af fru. Laurberg på Damgården, og ligger lige midt i byen ved gadekæret. Frysehuset 

fungerede helt til 1997, hvor det blev nedlagt. 
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Formandens beretning for 2001/02 

 

Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os og det blev uden forandringer. Niels Aage som 

kasserer, Lone som sekretær og undertegnede som formand.  

 

Vi har også haft en rengøringsaften på arkivet, hvor vi konstaterede, at støvsugeren var gået til og 

foreningens kasse blev sponsor for en ny. Der er også indkøbt en båndoptager, som kan bruges til 

interviews. 

 

Vores ”byvandring” dette år gjaldt Fjellerad og den løb af stabelen onsdag den 27. juni på en rigtig 

dejlig sommeraften og med Søren Jensen (Brugs) som fortæller. Søren har boet her hele sit liv på 

nær en afstikker til Øster Hornum i sine unge dage. Han tog os med en tur gennem byen,  forbi 

mange af de huse, som tidligere havde rummet mindre industrier, værksteder for mange forskellige 

ting, højskole, mange forretninger og mejeri, bryggeri, vognmænd og indtil 1970 kommunekontor 

o.s.v. Højskolens historie var i vort blad fra sidste år, som netop var blevet færdig til den aften, så 

man selv kunne læse om den Der var mødt omkring 65 mennesker op. Mange kendte i forvejen en 

del til historien, men nød at gå med i det gode vejr. 

 

Med hensyn til kaffedrikning havde vi allieret os med spejderne i den gamle gymnastiksal. De 

klarede opgaven på fineste vis. Et meget fint kaffebord med boller, forskellige kager og lagkager for 

kun 20 kr. pr. næse. De påstår, at det løb rundt og det kan vi da kun håbe på, at det passer. Vi viste 

en serie lysbilleder fra Fjellerad og omegn fra ca. 1977, men det var ikke til at få lavet salen mørk 

nok til billederne blev gode. Der var også fundet nogle billeder og ting fra højskolen frem. 

 

Den 10. november var derr for anden gang ”Arkivernes dag”. Det er noget man begyndte med for 2 

år siden landsdækkende. DVS at man kan regne med at de fleste af landets lokalhistoriske arkiver 

holder åbent hus den dag. Det gjorde vi også og havde da også besøg, ikke det helt store antal, men 

det tilskriver vi at det var mortensaftensdag. Men ellers har arkivet været jævnt godt besøgt og der 

har været en del henvendelser omkring slægtsforskning, bl. A. har der været en hvis mor var født i 

Vaarst i så vidt jeg husker i 1902. Det eneste man vidste om  barnefaderen, at han var mælkekusk 

på Vaarst mejeri, han hed vistnok Nielsen, var god til at synge og glad for børn. Den kunne jeg ikke 

knække, ikke engang ved hjælp af Søren Kvist og Klara Marie fra møllen. 

 

Allerede sidste sommer blev jeg kontaktet af menighedsrådet om jeg ville komme til 

sogneeftermiddag i februar måned og fortælle om lokalhistorie i Gunderup sogn. Det lovede jeg, 

men gjorde samtidig opmærksom på, at sådan noget havde jeg aldrig prøvet før. Men jeg har aldrig 

været bange for at prøve noget nyt og den 6. februar var så dagen hvor jeg skulle fortælle. Der var 

mødt mange mennesker op og i alle tilfælde lod som om de var tilfredse. 

 

Sidste år fortalte jeg, at vi ville købe EDB-programmet ARKIBAS, enten vi så fik tilskud til det 

eller ej og så køre det ind på den computer som vi havde fået foræret. I første omgang fik vi afslag 

fra kommunen, men i september måned kom den glade nyhed fra stadsarkivet, at tilskuddet var 

bevilget og at vi kunne få programmet desformedelst 9.500 kr.  Vores kassebeholdning var på det 

tidspunkt så stor, at vi kunne anskaffe noget helt nyt EDB-udstyr, da vi vurderede at det vi havde 

nok ikke var stort nok til at vi kunne indscanne og gemme billeder på det. Det fulgte et gratis kursus 

på en dag med licensen til programmet og jeg var i Vejle en lørdag. Der sad jeg som nybegynder 

sammen med folk som arbejdede på store og mellemstore arkiver. Det fik jeg simpelthen for lidt ud 

af. Men på novembermødet i arkivudvalget blev der lovet, at kommunen ville lave nogle 
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begynderkurser, da vi ikke er det eneste arkiv der har fået ARKIBAS. Vi har også som der blev 

besluttet fået etableret vores egen hjemmeside, som kan findes på adressen: www.gunderupsogn.dk 

 

 

Med hensyn til arbejdsplan for arkiv og forening ligger det sådan, vi håber meget snart at kunne 

komme  på kursus, jeg ved ikke noget om hvor mange der kan komme det.Det vil vise sig. Vort 

næste arrangement bliver en byvandring i Vaarst med Søren Kvist som fortæller. Det bliver engang 

i juni måned og bliver annonceret i Østhimmerlands folkeblad. 

 Med hensyn til den økonomiske side af begge dele er det lidt svært at sige noget, som man kan se 

af regnskabet er arkivets kasse meget slunken. Det er lid svært i øjeblikket at lave et budget over 

hvad der skal bruges penge på og så længe vi ikke har fået tilskuddet fra kommunen udbetalt, kan 

det jo ikke hjælpe at vi bruger dem. Måske skal også vi holde for som led i besparelserne.  
 

 
 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 

Som nævnt i formandens beretning vil der i år blive holdt 

byvandring i Vaarst – Tidspunktet vil blive annonceret senere – 

i Østhimmerlands Folkeblad. 

 

 

http://www.gunderupsogn.dk/
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Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 

 

Arkivet har følgende adresse: 

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Gunderup Præstegård 

Gunderupvej 1, Gunderup 

9260  Gistrup 

 

Arkivets leder: 

Norma Nielsen 

Vaarstvej 329, Fjellerad 

9260  Gistrup 

  98 33 33 89 

e-mailadresse: norma@nielsen.tdcadsl.dk 

 
 

 

Åbningstiderne: 
 

Den 1. onsdag i måneden.  

Fra kl. 19.00 - 21.00 

 

dog lukket i skolernes  

sommerferie. 

 

 
 

Lokalhistorisk forening: 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren: 

Niels Aage Rasmussen  

Polshøjvej 56,  

Fjellerad 

9260  Gistrup 

  98 33 30 56 

 

Hvis man har ønske om at besøge, eller på anden måde vil 

kontakte arkivet udenfor åbningstid, er man velkommen til at 

rette henvendelse til en af foreningens bestyrelsesmedlemmer, se 

side 3.   

 

 

mailto:norma@nielsen.tdcadsl.dk

