
Velkommen til

Træf Han Herred 2013
– træffet for alle, der holder af Han Herred
Lørdag 15. juni ved Aggersborg og i Bejstrup

www.hanherred.dk/traefhanherred

Tema: Vikingerne på Aggersborg



# Der synges efter Han Herred Sangbogen (sangbogen kan købes à kr. 65,00).
# Program til videresendelse, deltagerliste, billeder m.v. kan ses på www.hanherred.dk/traefhanherred
# Vi opfordrer flest muligt til at være med hele dagen – for at få størst muligt udbytte af at 

se, lytte, snakke og hygge – men man er naturligvis meget velkommen til kun at deltage i 
formiddagsarrangementet.

# Overnatning samt øvrige oplevelsesmuligheder og seværdigheder i området  
– se www.visitjammerbugten.dk

Velkommen til træffet for alle, der holder af Han Herred

Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 13. gang velkommen 
til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred. Formålet med Træf Han Herred er som altid at være 
en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og 
dem, der er tilflyttet eller gæster egnen som turister. Træf Han Herred har siden 2001 gået på skift mellem 
Fjerritslev- og Brovst-området.

Denne gang besøger vi Aggersborg, som er hjemsted for den største af Danmarks vikingeborge, og 
Bejstrup, der betegnes som Danmarks længste landsby.

Begge lokaliteter har tilknytning til beretningen om Knud den Hellige, som under vendelboernes oprør 
i 1086 flygtede fra kongsgården i Børglum til Biskopstorp (Bejstrup), hvor biskop Henrik havde en gård. 
Kongens mænd søgte derimod skjul på kongsgården Aggersborg. Men de vrede oprørere fulgte efter, 
og efter at have brændt Aggersborg af, forfulgte de kongen og hans mænd ned gennem Jylland og til 
Odense, hvor kongen blev dræbt foran alteret i Albani Kirke.

Aggersborg ligger smukt på sin bakke med udsigt over Limfjorden til Løgstør og til Aggersund, som i 
gamle dage var en særdeles driftig færge- og handelsby. Området bærer med sine bunkere tydeligt præg 
af den tyske besættelse 1940-45, hvorunder Aggersundbroen blev indviet 18. juni 1942.

Dagen begynder med morgensang og rundvisning i Aggersborg Kirke, der ligger side om side med 
vikingeborgen og i kort afstand til vikingeborgens efterfølger, Aggersborggaard. I erindringsbogen 
»Skyggespil« fortæller forfatteren Hans Kirk om sin oldemor, Ane Cathrine Nørgaard, der var en meget 
»jordkær« ejer af den gamle herregård, og som sørgede for, at alle hendes døtre blev afsat til gårde med 
tilstrækkeligt hartkorn.

Digteren Jakob Knudsen havde i øvrigt sin opvækst i Aggersborg gamle Præstegård.
Efter kirkekaffen, som så vidt muligt indtages i det fri, får vi en grundig introduktion til vikingernes 

Aggersborg, ligesom der er sørget for stemningsfuld lurblæsning ved den kendte trompetist Per Iversen. 
Ved den efterfølgende frokost i Bejstrup Forsamlingshus fortæller Per Iversen nærmere om instrumentet 
og sin interesse for lurblæsning.

Benyt muligheden for at kigge nærmere på Aggersund og Bejstrup, herunder at besøge den meget 
seværdige Bejstrup Kirke, som især er kendt for sit tårn med udvendige søjler og indhuggede figurer samt 
det indvendige, smukke tårnrum.

Pris
Hele pakken (morgensang, kirkekaffe, foredrag, lurblæsning,  
frokost ekskl. drikkevarer, kaffe med brød): kr. 250,00

Formiddagsarrangement (morgensang, kirkekaffe, foredrag, lurblæsning): kr. 75,00



Program

10.00 Morgensang i Aggersborg Kirke, Thorupvej 13, Aggersund, 9670 Løgstør.  
Sognepræst Lars Lyngberg Larsen fortæller og viser rundt i kirken.

10.45 Kaffe og rundstykker ved kirken, leveret af Bondestuen, Aggersund.
11.30 Simon Kjær Nielsen, Vesthimmerlands Museum, Aars, fortæller på stedet om vikingerne  

og vikingeborgen. Lurblæsning ved trompetist Per Iversen.
13.30 Træfpunkt med frokost i Bejstrup Forsamlingshus, Bejstrupvej 203, 9690 Fjerritslev.  

Maden leveres fra Bondestuen. Øl/vand kan købes.
Velkomst ved Hanne Davidsen, formand for træf-udvalget, og Jens Damsgaard, formand for 
Lokalhistorisk Samvirke for Herred, samt kommunalbestyrelsesmedlem Sonia Luther Nielsen, 
Jammerbugt Kommune.
Per Iversen blæser igen på lur og fortæller om sit instrument.
Præsentation af årets Træf Han Herred-sang, skrevet af Hans Brøndborer Kristensen, Fjerritslev.
Billedudstilling – medbring gamle billeder, så andre kan kigge med.
Salg af bøger m.v.

16.00 Kaffe med kringle, leveret fra Bondestuen.
Tak for i dag – og på gensyn i 2014 ved Hanne Davidsen.

Jeg/vi tilmelder os hermed Træf Han Herred lørdag 15. juni 2013

Navn(e)

Adresse

Postnr./by

Telefon    Ønsker ikke navn offentliggjort på hjemmeside

e-post (til fremtidig information)

Hele pakken (morgensang, kirkekaffe, foredrag, lurblæsning,  
frokost ekskl. drikkevarer, kaffe med brød): kr. 250,00

Formiddagsarrangement  
(morgensang, kirkekaffe, foredrag, lurblæsning): kr. 75,00

Skriv antal i boksen (tilmelding er bindende).

Sponsor:

# Tilmeldingsfrist mandag 3. juni. Husk at oplyse navn, adresse, telefon og evt. e-post på  
samtlige deltagere ved tilmelding!

# Tilmelding sker via www.hanherred.dk/traefhanherred/tilmeld 
Kan også ske pr. e-post til KurtBBrandi@gmail.com eller pr. alm. post til  
Kurt Brandi, Østergade 65, 9690 Fjerritslev

# Forhåndsbetaling kan ske indtil mandag 10. juni via netbank til Sparekassen Himmerland kontonr. 
(7461) 400 58 19984. Ellers foregår afregning på dagen. 
Husk at angive tydelig oplysning om indbetalers navn (husk under alle omstændigheder at tilmelde 
samtlige deltagere jf. ovenstående).



Kom med jeres billeder!

Udvalget bag Træf Han Herred opfordrer alle enkeltpersoner og grupper til at vise skole- og 
konfirmandbilleder, foreningsbilleder, billeder af gamle huse og personer m.v. frem ved årets træf i 
Bejstrup Forsamlingshus lørdag 15. juni 2013.

Alle med interesse for lokalhistorie opfordres til at tilslutte sig en sognegruppe i netværket »Liv i 
Lokalhistorien – 25 sogne i Han Herred skriver fælles historie«. Lokalhistorisk Samvirke er i fuld gang med 
Projekt Besættelsestidens Han Herred, hvor enkeltpersoner og grupper fra nær og fjern inviteres til at 
medvirke. Læs nærmere på www.hanherred.dk

Træf Han Herred er selvfølgelig også på Facebook – benyt muligheden for at invitere nye og gamle 
venner via www.facebook.com/traefhanherred

Navnene på de tilmeldte bringes løbende på Træf Han Herreds hjemmeside, da det ofte kan give andre 
lyst til at deltage. Sæt kryds på tilmeldingen, hvis dit navn ikke må fremgå af hjemmesiden.

På hjemmesiden findes i øvrigt en invitation til at videresende til familie, venner og bekendte. 
 
Klik ind på www.hanherred.dk/traefhanherred 
 
Udvalget bag Træf Han Herred i Aggersborg/Bejstrup lørdag 15. juni 2013: Hanne Davidsen, Kollerup 
Klit (formand), Ragnhild Poulsen, Torslev, Kurt Brandi, Fjerritslev, Jens Damsgaard, Fjerritslev, Jørn Kjær, 
Skovsgaard, Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg, Folmer Møller, Fjerritslev, Kristian Pedersen, Fjerritslev.


