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Knebel, den 22. oktober 2005

Til Pressen

Molsarkivet tæt på genåbning
Adskillige måneders arbejde ser nu ud til at bære frugt for de lokale ildsjæle bag det lokalhistoriske arkiv på Mols.
Gennem en årrække havde arkivet til huse i kælderen under Molsskolen, men ved dennes renovering blev lokalerne
inddraget til skolens brug og arkivet pakket ned i store flyttekasser.
Borgerforeningen har siden lagt sig i selen for at skaffe lokaler til genhusning af arkivet, og det er nu lykkedes at få
arkivet op i lyset gennem et langtidslejemål på Knebel Bygade i de gamle CAMA-lokaler. Se billede.
Gennem forhandlinger med kommunen er det endvidere lykkedes at skabe et fast økonomisk fundament for arkivet, der
i samme åndedrag sikres en museal ekspertise fra Ebeltoft Museum som støtte til de frivillige ildsjæle, der længe har
savnet, at arkivet blev genåbnet.
Vi er nu så langt fremme med indretningen, at vi arrangerer åbent hus den 15. november mellem klokken 15 og 17 på
valgdagen. Datoen er valgt af to grunde. For det første fordi lokalarkivet så dagens lys den 15. november 1968, og for
det andet, fordi vi har en formodning om, at mange vil benytte valgbussen for at komme til afstemningslokalerne i
Molshallen, og derfor måske ved samme lejlighed kunne have lyst til at aflægge arkivet et besøg.
Borgerforeningen vil samtidig benytte lejligheden til at takke de sponsorer og bidragydere, som har gjort det muligt at
møblere og indrette arkivet, så lokalerne fremtræder noget hyggeligere end tidligere i kælderen under Molsskolen.
Selvom en del frivillige allerede har meldt sig som hjælpere i den daglige drift af arkivet, er der stadig plads til flere.
Borgerforeningen har haft mange henvendelser om Molsarkivets fremtidige funktion, og det er derfor en stor glæde at
kunne meddele, at lokalerne nu står klar til vintersæsonen.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jan Birk
Tovholder Lokalarkivet
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