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Prospektkort med snekastere ved Rask Skov .
Fra venstre ses: Theodor Lange , Ejner Andersen, murer Rasmusen,
Michael Andersen, Dahlsgard Buch , Frits Andersen , Peter Sorensen .
Et lille vers pa forsiden : KcEre Tapre Drenge, bliv ej vcek for Icenge, kom
snart hjem igen til din egen lille ven .
Skrevet p& bagsiden : Rask Molle 9/3 1917. Her ser vi nogle raske Svende,
som med Skovlpa Nakken star, men ingen af dem vijust kan kende, f0r vi
dem forstorret far, men sa vidt som jeg kan se, har de nok vceret ud at kaste
Sne, og hjemad gar de nu i rad, imod den lille by, og de vil blive rigtig
glad, nar de igen er hjemme i ly, for Nordensvindens skarpe Tag, for det
er Sondag eftermiddag.
Skrevet afTk.M.
Lange.

NYHEDSBREV
Du sider nu med et nyhedsbrev i handen. Det er noget nyt, som vi
vil prove at udsende til vore medlemmer.
Bestyrelsen vil geme mformere om hvad der sker i foreningen, og vi far
hermed en mulighed for at fortaelle om dette og om aktiviteter fremover.
Nyhedsbrevet er ogsa det sted hvor medlenmieme er velkommen til at
komme med gode forslag og ideer. Historier og fortaellinger fra gamle dage
er ogsa velkommen.

Ordin^r generalforsamling i foreningens lokaler pa
Rask M0lle Skole.
Onsdag 27. februar2002. kl. 19.30.
Efter, at formand Aage Jokumsen havde budt de ca. 20 fremmodte
medlemmer velkommen, indledte han modet med at mindes de af
medlemmeme der i det forgangne ar var afgaet ved doden.
^
Alle rejste sig og under stilheden, som fiilgte, udtalte Jokumsen:
Et aere vaere deres minde!
Som forste punkt p^ det officielle program var valget af dirigent.
Per Flintrup var den eneste som blev foreslaet, og som sasdvanlig var det
under mild protest fra hans side. Det har v i meget hvert ar megen sjov med,
Han er myndig, men samtidig humoristisk, og den fodte dirigent. Derfor
vaelges han jo ogsa efter kx,
han blev valgt.
Efter at han havde takket for valget og konstateret generalforsamlingens lovlighed gav han under punkt 2. formanden ordet for at
aflaeggelse af arets beretning.
Derefter aflagde kassereren, som punkt 3.,sin beretning omkring
arets regnskab. ( Kassens beholdning udgjorde pr. 31-12-2001.:

Kr.: 16408,96. E n stigning fra sidste krpkkr.: 5079,21. Det kommunale
tilskud var i 2001.
5590,00 kr.) Medlemstallet er dags dato 27. februar
2001, 110 dobbelte og 25 enkelte = i alt 245 medlemmer.
Bade formandens og kasserens beretning blev enstemmigt
godkendt.
Herefter droftedes under punkt 4. fasts^ttelse af naeste ars
kontingent, - for bestyrelsen fremsatte Aage Jokumsen forslag om forhojelse
for enkelte medlemmer fra 30 til 40 kr., hvor i mod dobbelte (aegtefaelle,
husstand) skulle bibeholdes.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Punkt 5. var valg af bestyrelse, - der var Willy Lange og Brian
Lange p^ valg, og de blev genvalgt.
Punkt 6. var valg af suppleanter, - p^ valg var H. Chr. Therkelsen
som genvalgtes. Da Gunnar Petersen i arets lob er afgSet ved doden valgtes i
hans sted Gunnar Therkelsen for 1, ar.
Punkt 7.: Valg af re visor. Hans Juhl Klausen blev genvalgt.
Pimkt 8.: Valg af re visor suppleant. Karl Kristiansen blev genvalgt
Punkt 9.: Eventuelt. Efter at formanden havde svaret'pa et par uddybende sporgsmdl afsluttede dirigenten modet, med en tak til deltageme
for en let ledet generalforsamling.
Herefter var foreningen, som saedvanlig, vaert ved kaffebordet. Efter
en times tid takkede formanden de fremmodte og erklaerede modet for slut.

Generalforsamling 2003
Der afholdes ordincer generalforsamling
torsdag den 27-2-2003
kl 19.30
I foreningens lokaler pa Rask Molle Skole,
Alle medlemmer er velkommen

Fornyelse

af

medlemskab

I ar vil vi, som noget nyt, sende et indbetalingskort ud
sammen med nyhedsbrevet til alle medlemmer. Man kan bruge
indbetalingskortet i banken eller pa posthuset.
Kontingentet for Sr 2003 er: 40 kr. for enkelte medlemmer og 60 kr.
for husstande.

Foreningens

formal og arbejde

Lokalhistorisk forening forHvirring Sogn skal indsamie,
registre og opbevare arkivalier fra borger og virksomheder i Hvirring
Sogn.
Vi indsamler og registrere billeder, personlige papirer, dagboger,
erindringer, dokumenter, regnskaber, beretninger og andet som har
betydning for Sognets historie. Alle folk er velkomne til indlevere alt,
hvad de mener, der kan have interesse for eftertiden.
Foreningen modtager ogsa geme film og video om sognet. Vi optager
desuden lydband med fortaellinger og erindringer.
Alle person f0lsomme opiysninger kan beskyttes med klausul
i op til 80 ar, hvis man 0nsker det. Alle andre opiysninger er
tilgaengelige fqr offentligheden i foreningens lokaler. Vi vil selvf0lgelig
vaere behjaelpelige med at S0ge opiysninger om egnens historie eller
henvise til andre som kan hjaelpe.
Arkivet har kopiere af sognets
kirkeb0ger pa mikrofilm, som kan s e s pS vores apparater.

Lokalhistorisk
Adresse:
Abningstider:

Forening for Hvirring sogn

R a s k M0lle Skole, Skolebakken, 8763 R a s k M0lle
1. og 3. torsdag maneden 19-22; lukket i skoleferierne.
Leder:
Willy Lange, M0lletoften 3, 8763 R a s k M0lle
TIf. 75679803.
Formand:
Aage Jokumsen. TIf. 75678525.
Omrade:
Hvirring Sogn i T0rring Uldum Kommune.
1994.
Oprettet:
Post og telefon: Post til leder, telefon til leder eller formand.

