Støtteforeningen for Køng Sognearkiv har ca. 100
medlemmer - og der er plads til mange flere.
Det koster 50 kroner om året (fra januar til januar) at
være medlem. Beløbet kan indbetales på arkivets
konto: 5068 1278458
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-vi passer på historien

Køng Sognearkiv afholder Generalforsamling
Mandag den 12. marts kl. 19
Køng Kirkevej 19
Dagsorden ifølge vedtægterne
Alle er velkomne
Hvem er hvem i Køng Sognearkiv
Bestyrelse:
Jane Davidsen, formand
Sanny Hansen, kasserer
Bjarne Larsen, Bjarne Klitgaard Kristiansen, Else Lützhøft
Poul Erik Rønje
Arkivmedarbejdere:
Else Lützhøft, arkivleder, webmaster
Sanny Hansen, kasserer, registrant

Jane Davidsen, digital registrant, Facebook
Kirsten Nielsen, registrant
Alle medarbejdere i Køng Sognearkiv er frivillige og ulønnede.

Besøg os på Køng Kirkevej 19
Vi har åbent den 1. mandag i måneden kl. 16-18
Ring til os på 55 76 95 70
Ring uden for åbningstid på 55 76 93 56
Mail til os på koengsognearkiv@hotmail.com
Læs om os og søg i arkivet på www.koengsognearkiv.dk
os på Facebook

Besøg i Arkivet
I 2017 kom købmand Erik
Jensens datter Grethe forbi
arkivet med dette flotte
maleri af Købmandsgården. Vi
er meget glade for det, og
mange af vore besøgende har
diskuteret og forklaret
bygningerne på maleriet.

Køng marked i maj 2017 – en dejlig solskinsdag lokkede
mange mennesker til.

Arkivernes Dag i november 2017 handlede om Svinø:
”Fra jættestue til sommerhusudstykning”

I august 2017 kom Grethe igen for at besøge arkivet. Denne
gang sammen med brugsuddelerens datter Karen Lis og
bager Olsens datter Karen Margrethe, også kaldet Gisser.
Sanny gav frokost i haven, og snakken gik om fortid og
nutid i Køng.
Du kan se maleriet i arkivet, hvor du også kan se skole- og
konfirmationsbilleder af nogle af de tre kvinder

Sanny og Karen Lis

Grethe, Gisser og Sanny

Arkivet på besøg

Køng Sognearkiv i 21 år

Ove Carlsen er en hyppig og velkommen gæst i arkivet. Ove
Carlsen er vokset op i gartneriet på Øbjerggårds Allé. Han
er fuld af gode historier om sin opvækst og om livet i Køng i
”gamle dage”, dvs. 1940’erne og 50’erne.
I sommeren 2017 inviterede Ove arkivet på genbesøg i sit
fine gamle hus i Sneslev.

En imponerende historie om lokale ildsjæle,
som med ildhu og glød skabte Køng Sognearkiv.

Vi havde en
spændende
eftermiddag
med endnu
flere af Oves
historier og
med studier
af gamle
avisartikler.

Ove spillede gamle
lakplader for os på
sin antikke afspiller!
Vi kom også hjem
med Oves historier
på bånd – og det er
vi meget glade for.
Tak, Ove.

I avisudklippet fra 23.
april 1997 kan man
læse, hvem der var
drivkraften bag
oprettelsen af Køng
Sognearkiv.
I de følgende år faldt
der en del fra og nye
kom til, men to navne
går igen i alle 21 år:
Birthe Helth som
revisor og Sanny
Hansen som kasserer
– og arkivets sjæl.

I 1997 bruger bestyrelsen de fleste kræfter på at søge
penge i Vordingborg Kommune og på at finde et egnet
lokale. Problemet er bl.a., at arkivet ikke har midler til at
betale husleje. Arkivet tilbydes gratis et lille lavloftet
kælderrum under børnehaven, Bygade 55, så længe, de ikke
selv har brug for det. Som der står i referatet: ”Bestyrelsen
hopper ikke af begejstring”. Men det giver arkivet en

tiltrængt adresse. I februar 1998 indgår arkivet en aftale
med Johannes Jensen om at rykke ind i det gamle bageri i
Bygaden 26 mod at betale for strøm og varme.

bo i graverboligen, bl.a. fordi vi ligger højt i landskabet og
bygningen derfor er uden fare for de oversvømmelser, som
har ramt andre arkiver med beliggenhed i kælderlokaler.

Der er også tid til arkivfaglige aktiviteter, idet Sanny
Hansen og to andre fra bestyrelsen deltager i et kursus om
interviewteknik. Det bemærkes i referatet, at kun Sanny
Hansen gennemfører kurset. Med tilbageblik på Sannys
energi og vedholdenhed i 21 år undrer det ikke.

I 2007 kommer der helt styr på økonomien, idet arkiverne i
Vordingborg kommune sluttes sammen i et Arkivsamvirke,
som får et årligt tilskud fra kommunen. Samtidig er vores
medlemstal steget til ca. 100 – det kan også mærkes på
økonomien. Tak! I de kommende år kan vi derfor indkøbe
pc’ere og printere, kontormøbler og reoler, digitale
kameraer og båndoptagere, så vi bliver et moderne og
opdateret arkiv. Registreringen foregår nu også digitalt
med arkibas og distribueres vha. arkiv.dk, så alle nu kan se,
hvad arkivet gemmer! Til dato er vi kommet op på 2.769
registreringer af tekster og billeder. Også formidlingen er
opdateret med nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook! Og
både Sanny, Jane og Else har gennemført arkivuddannelsen.

Arkivets 1. generalforsamling afholdes i marts 1998

Herefter bliver man klogere på arkivdrift ved at besøge
andre lokale arkiver og med hjælp fra LASA konsulent Heidi
Pfeffer. Medlemstallet stiger støt til over 50!
Det bliver for dyrt for arkivet at bo i bageriet, og man kigger
bl.a. mod Avnø i jagten på nye lokaler. Først i januar 2004
kommer arkivet godt i hus. Køng Menighedsråd stiller
lokaler til rådighed i den gamle graverbolig. I stueetagen får
arkivet et mødelokale, hvor vi kan modtage gæster og lave
udstillinger. På første sal får vi to gode rum. I det ene
opbevarer vi arkivalierne på betryggende vis og i det andet
er der plads til gode arbejdspladser. Vi er meget glade for at

Arkivet laver en stor årlig udstilling til Arkivernes Dag, og
vi er hvert år med på Køng Marked for at fortælle om
arkivet. Vi holder meget af at få besøg og byder altid
velkommen indenfor – selv uden for åbningstid.

Køng Marked 2006

Køng Marked 2017

