
Paarup Lokalhistoriske Arkivs beretning ved Paarup Foreningens 

generalforsamling den 2. februar 2022. 

 

Det er ikke blevet til mange aktiviteter i 2021. Coronaen lukkede jo arkivet det meste af året, først i 

august åbnede vi igen. Men ingen forbød mig at arbejde hjemme, så en del tid blev brugt på at 

færdiggøre den fotobog, som en storslået gave havde gjort mulig. Paarup Foreningens medlemmer 

har fået tilbudt bogen, Paarup Sogn i Billeder, og endvidere har Paarup Skole fået et klassesæt. Tarup 

Skole har også fået tilbuddet, men der har ikke været svar på vores henvendelse. De lokale 

ejendomsmæglere har også fået et par bøger, som måske/forhåbentlig kan gøre deres kunder 

opmærksom på, at der findes et arkiv i sognet.   

 

Vi har haft en del besvær med banken, da arkivet ikke er en forening, men nu har vi og Paarup 

Foreningen foreslået nogle få ændringer i vores vedtægter, og da ingen af foreningens medlemmer 

har haft indvendinger, da de fik dem tilsendt pr. mail i foråret, var banken tilfreds med ændringerne, 

så nu har vi igen vores egen konto. Vi var nødt til at lukke kontoen og i en periode overføre vores 

penge til Paarup Foreningen.  

 

Vores lokalesituation er håbløs, ingen af os er trygge ved at gå op og ned ad trappen til arkivet. Vi 

har gjort de lokale byrødder opmærksom på det, men interessen fra dem er yderst begrænset, og det 

er deres muligheder for at gøre noget også. Der er ikke mange kommunale ejendomme i sognet, stort 

set kun skolerne, og de har ikke plads til os. Før kommunalvalget var der fem byrødder, der var bosat 

i Paarup. De fik alle tilbudt et eksemplar af Paarup Sogn i Billeder, men kun to, rådmand Brian Dybro 

og Christel Gall, sagde tak til tilbuddet, i øvrigt de samme to, der for et par år siden besøgte arkivet, 

efter at alle fem byrødder var blevet inviteret.   

 

Der er ikke kommet mange indleveringer i 2021, som I kan se i orienteringsfolderen, men der har 

været en del skriftlige henvendelser fra folk. Nogle har været slægtsforskere, der har søgt oplysninger 

om og/eller billeder af slægtninge, andre har været tilflyttere i sognet.  

 

Arkivet fik en henvendelse fra Møntergården, der gerne ville have arkivet til at komme med et indslag 

i en samtalecafé om Paarup som forstad til Odense. Museet ville gerne samle oplysninger og især 

genstande om forstaden. Vi accepterede på den betingelse, at arkivet skulle have eventuelle fotos og 

papirer, og det blev aftalt at holde ”cafeen” på Tarup Bibliotek. Biblioteket og arkivet gjorde 

opmærksom på arrangementet på deres facebooksider, mens museet skulle sørge for at reklamere for 

arrangementet. Det var lidt et problem, at det skulle foregå efter kommunalvalget og inden 1. 

december, men vi fandt en dato. Aftenen, hvor ”cafeen” skulle finde sted, mødte to museums-

inspektører, to bibliotekarer og jeg op, og ingen andre. Hvad årsagen til det manglende fremmøde er, 

ved vi selvfølgelig ikke, det kan både skyldes manglende information og manglende interesse, men 

det kunne måske have hjulpet, hvis der havde stået noget i lokalavisen. Den hovedansvarlige for 

arrangementet var imidlertid syg og kom ikke til mødet, men de to fra museet mente, at der var givet 

avisen besked, men altså uden resultat. Det var meningen, at jeg skulle have fortalt om Paarups 

udvikling til forstad, og noget af det, jeg ville have fortalt, har jeg genbrugt i orienteringsfolderen, 

som kan fås ved henvendelse til arkivmedarbejderne. Den bliver også lagt frem på Tarup Bibliotek. 

 

De sædvanlige møder med de øvrige lokalarkiver har i 2021 været via computeren, og det er altså 

ikke det samme som at mødes fysisk, men det har dog betydet, at vi har kunnet holde kontakten og 

fået noget at vide om, hvad de andre arkiver foretager sig, hvilket heller ikke har været meget i 2021.  

 



Vi lægger som sædvanlig fotos ud på facebook, normalt hver fredag, og der er mange, der ser dem.  

Hjemmesiden bliver opdateret, men nok ikke så tit, som ønsket. Der er dog heldigvis mange, der 

klikker ind på den. Vi modtager gerne ideer til nye opslag på såvel hjemmeside som på facebook.  

 

Regnskabet, som er lagt ud på bordene, ser måske lidt mystisk ud. Vores eneste indtægt har åbenbart 

kun været tilskuddet fra kommunen. Det skyldes, at kommunen ønsker det på den måde, så det 

tydeligt kan ses, om hele det kommunale tilskud bliver brugt på driften. Derfor har vi tilsyneladende 

et underskud på driften på godt 37.000 kr. Så galt er det dog ikke. Ved årets start havde vi godt 81.000 

kr. stående i banken, og af indtægter har vi for et solgt foto fået 300 kr., fra Kulturarv Fyn har vi 

modtaget 2.100 kr. for hjælp til udstillingen om Jens P. Koch, den udstilling, der stod i en container 

i Tarup Centret et par uger. Og så har vi modtaget 50 kr. retur for forsendelse af en bog. Bilag 11. 

Når vi lægger alle indtægter sammen og trækker udgifterne fra, lander vi på, at vi har et indestående 

i banken på godt 46.000 kr. Den største udgift er trykningen af Paarup Sogn i Billeder.  

 

I 2021 fik arkivet ikke tilskud fra foreningen, men vi går ud fra, at vi får det igen i år, så for det og 

for interesse i almindelighed fra foreningen og dens medlemmer, nemlig jer, vil vi gerne sige mange 

tak.  

 

   


