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Til beboere i Hørup Sogn   Medio februar 2023 

Netop i disse dage udgiver vi foreningens årsskrift nr. 41 – 2023.  
På bagsiden her ses dets indholdsfortegnelse og aftryk af skriftets forord. 

Medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn modtager årsskriftet og samtidig 
indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling i marts måned – i år den 23. marts kl. 19.00 på 
Knøs’ Gaard i Høruphav. 

Foreningens formål er at indsamle og bevare minder af enhver art, dog især arkivalier og fotos, 
samt at formidle denne historie – dels via årsskriftet til foreningens medlemmer, men nu også til 
hele verden via www:/arkiv.dk. 

Årsskriftet, som nu er nr. 41 i rækken – og på ca. 40 sider, er foreningens kontakt til 
medlemskredsen. Det indeholder dels aktuelt om foreningens og arkivets arbejde og dels 
lokalhistoriske artikler om sognet. 

En lokalhistorisk forening er meget afhængig af lokal støtte og opbakning – dels i form af frivilligt 
arbejde (ulønnet) i bestyrelse og arkiv og dels i form at indlevering af lokalhistorisk materiale, når 
sådant dukker op – ofte i forbindelse med større oprydninger eller ved flytning, men endelig – og 
ikke mindst - i form af kontingent fra medlemmerne.  

Dette informationsbrev bedes set som en anmodning om støtte i form af et medlemskab. 

Som modydelse til dette får man vor spændende lokal historie bevaret og derigennem sikret viden 
om sognet og dets indbyggere gennem tiden, samt som medlem selvfølgelig adgang til 
foreningens årlige generalforsamling, hvor der orienteres om foreningens liv og virke og tillige kan 
opleves interessante og aktuelle foredrag - ofte med baggrund i historien i området. 

Foreningen har p.t. knap 320 medlemmer, såvel i lokalområdet som spredt ud over landet, ja ud 
over hele verden, i form af ”fraflyttere” og diverse familieabonnementer. Det årlige kontingent er for 
tiden 75,- kr, incl. førnævnte årsskrift. Ekstra årsskrifter (pris 40 kr + evt. porto) og tidligere 
årsskrifter kan købes i foreningen (pris samtlige 41 årsskrifter 400 kr + evt. porto). Henvendelse til 
kasserer eller formand, hvor indmeldelse i foreningen også kan ske. 

Oplysning i øvrigt om foreningen kan findes på dens hjemmeside: www.hoerup-lokalhistorie.dk. 
Foreningens e-mail er kaellerarkiv@stofanet.dk   
Telefonnummer er 88 93 52 06 
Åbningstid på arkivet er hver mandag fra 14.00-16.30, excl. Skoleferier, hvor der holdes lukket. 
Kig ind og se, hvad vi laver – vi giver gerne en kop kaffe. 
Arkivets adresse er Vestervej 42, 6470 Sydals (Hørup Centralskole) i kælderen. Følg skiltene. 
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