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Læs i dette nyhedsbrev 
• Projekt Besættelsestidens Han Herred – stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 

9. april kl. 19.00 
• Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 
• Besættelsestidens Han Herred på Facebook 
• Fælles database (Arkibas) via Fjerritslev Biblioteks hjemmeside 
• Guidede ture med udgangspunkt på Svinkløv Camping 
• Besøg Museumscenter Hanstholm og Besættelsesmuseet i Den Gamle By 
• Træf Han Herred 2013 ved Aggersborg og i Bejstrup lørdag 15. juni 
• Supertilbud på gamle årgange af Han Herred Bogen 
• Sognegruppemøder i Fjerritslev og Brovst 11. og 18. februar 2013 
• Husk at meddele ændringer vedr. kontaktpersoner m.v. 
• Jammerbugthistorie.dk 
• Generalforsamling i Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune tirsdag 23. april på Bratskov 
• Efterlysning af lokale digte, sange og viser 
• Bilag: Projekt Besættelsestidens Han Herred – liste over igangværende aktiviteter 

Projekt Besættelsestidens Han Herred 

Stormøde på Sanden Bjerggaard 
tirsdag 9. april kl. 19.00 
for medlemmer af lokalhistoriske sognegrupper og foreninger 
samt alle interesserede enkeltpersoner, studiekredse mfl. 

• Kl. 19.00 mødes vi ved bunkeren på hotellets nordside, hvor direktør 
Søren Grøn tager imod og fortæller om »Stützpunkt Slettestrand«. 

• Kl. 19.30 fortsætter vi indendørs med beretning om Elsass-familien, der byggede Sanden Bjerggaard 
til sommervilla i 1918, men måtte flygte, da villaen blev beslaglagt af tyskerne i 1940. 

• Kommunalbestyrelsesmedlem Inge Pedersen, der er opvokset i Kollerup og nu bosat 
i Nørhalne, fortæller personlige oplevelser fra årene umiddelbart efter 
besættelsestiden. 

• Orientering om igangværende og kommende aktiviteter  
i Projekt Besættelsestidens Han Herred. 

• Kaffe à kr. 45,00. 

Sanden Bjerggaard, Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev ∙ www-sanden-bjerggaard.dk 
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Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst 
Brovst Lokalhistoriske Sognegruppe arrangerer en hyggeeftermiddag torsdag 21. marts kl. 14.00 på 
Bratskov, hvor vi ser på billeder af modstandsgruppen i Brovst. 

Ib Andersen og hans søster Lillian, børn af Kajus Andersen (en af lederne af modstandsgruppen) vil være til 
stede – samt Elly Larsen, som var gift med elektriker Kristian Larsen (også medlem af modstandsgruppen). 
Det skulle gerne blive til en uformel snak rundt om bordet, hvor alle kan komme til orde. 

Alle interesserede er meget velkomne! 

Da vi serverer en kop kaffe, vil vi gerne at du tilmelder dig pr. mail it.Thunbo@mail.dk 
– eller på telefon 98 23 22 19 
 

Besættelsestidens Han Herred 
på Facebook 
Projektet har fået sin egen side på Facebook, hvor der p.t. er 87 medlemmer. 

Vær med til at udbrede interessen for projektet ved at invitere dine venner til at »synes om« siden. 

 

Fælles database (Arkibas) 
via Fjerritslev Biblioteks hjemmeside 
Projekt Besættelsestidens Han Herred har fælles arkivdatabase på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev. 

Der kan søges i databasen fra Fjerritslev Biblioteks hjemmeside – klik her … 

Vi opfordrer alle lokalarkiver i Han Herred til at indberette lister over materiale til databasen på adressen 
lokalhistorisk@postkasse.com 

 

  

mailto:it.Thunbo@mail.dk
http://fjerritslevarkiv.jammerbugtbibliotekerne.dk/default.aspx?ID=177
mailto:lokalhistorisk@postkasse.com
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Guidede ture med udgangspunkt 
på Svinkløv Camping 
I samarbejde med AOF Nord tilbyder Svinkløv Camping to guidede ture i besættelsestidens spor med tidl. 
skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg (opvokset i Brovst), som guide. 

Lørdag 11. maj kl. 14.00  
Vandretur ved Svinklovene (2-3 timer). Guiden vil fortælle om Svinklovene, Havskræntens oprindelse, 
plantagens opståen, Svinkløv Badehotels historie, Hanstholms betydning under 2. verdenskrig, rester af den 
tyske Vestvold på havskrænten, tyskervejene i plantagen og meget mere.  
Mødested: Svinkløv Campings butik/reception. 
Tilmelding: ja, Svinkløv Camping tlf. 98 21 71 80  
Pris: kr. 45,00.  
Arrangør: Svinkløv Camping.  
 
Lørdag 18. maj kl. 14.00  
Vandre/cykel/biltur (2-3 timer). Tag med på en tur, og hør om Hjortdal Kirke, sandflugt, plantagen, tyske 
flygtninge, Slettestrand fiskeleje, havbådene, Sanden Bjerggaard, den store bunker ved Sanden Bjerggaard 
og meget mere. 
Mødested: Svinkløv Campings butik/reception.  
Tilmelding: ja, Svinkløv Camping tlf. 98 21 71 80.  
Pris: kr. 45,00.  
Arrangør: Svinkløv Camping  
 

Besøg Museumscenter Hanstholm  
og Besættelsesmuseet i Den Gamle By 
Besættelsestiden rykker nærmere, når du besøger udstillingerne i fx 

Museumscenter Hanstholm ∙ www.museumscenterhanstholm.dk 

Besættelsesmuseet i Den Gamle By, Aarhus ∙ 
www.besaettelsesmuseet.dk 

Besøg også udstillingen i bunkeren på Bulbjerg. 
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Velkommen til Træf Han Herred 2013 
lørdag 15. juni ved Aggersborg og i Bejstrup 

Tema: Vikingerne på Aggersborg 
 

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 et 
kommunalbestyrelsesmedlem fra 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 2014 ved Hanne Davidsen. 

Pris 

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

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

Mandag 3. juni 2013 til Kurt Brandi, Østergade 65, 9690 Fjerritslev, KurtBBrandi@gmail.com 

Detaljeret program 

med tilmeldingskupon foreligger senest medio april og kan downloades fra hjemmesiden Hanherred.dk 

Programmet udsendes til alle modtagere af nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien. 

 

Supertilbud på gamle årgange 
af Han Herred Bogen 

 

 

Sognegruppemøder i Fjerritslev 
og Brovst 11. og 18. februar 2013 
Der blev i løbet af februar afviklet velbesøgte møder for de lokalhistoriske sognegrupper i vest og øst på 
henholdsvis Fjerritslev Bibliotek og Brovst Bibliotek. 

Referat af møderne fås hos ejgil@bodilsentekst.dk (Fjerritslev) og benteogjjk@dlgmail.dk (Brovst) 

 

mailto:KurtBBrandi@gmail.com
mailto:ejgil@bodilsentekst.dk
mailto:benteogjjk@dlgmail.dk
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Husk at meddele ændringer 
vedr. kontaktpersoner m.v. 
Det er vigtigt, at alle lokalhistoriske sognegrupper og foreninger husker at melde ændringer vedr. 
kontaktpersoner til Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred på redaktion@sognegrupper.dk 

 

Jammerbugt-historie.dk 
Alle sognegrupper og foreninger i Jammerbugt Kommune har mulighed for at få sin egen side på 
internetportalen Jammerbugt-historie.dk 

Kontakt Holger Rendbæk på post@jammerbugt-historie.dk 

 

Generalforsamling i Lokalhistorisk 
Samråd for Jammerbugt Kommune 
Generalforsamlingen finder sted tirsdag 23. april kl. 19.00 på Kulturcenter Bratskov, Fredensdal 8, Brovst. 

I forbindelse med generalforsamlingen er der rundvisning i stenaldersamlingen på Bratskov. 

Samrådet, der er en paraplyorganisation for al lokalhistorisk virksomhed i Jammerbugt Kommune, har nu 
åbnet for, at også enkeltpersoner kan blive medlem. 

 

Efterlysning af lokale digte, sange og viser 
Til lokalarkiver/historiske foreninger/erindringsværksteder o.l. 

Jeg efterlyser digte, sange, viser og sangbøger/hæfter fra jeres lokalområde til »Sangarkivet«. Sangene kan 
være skrevet af lokale forfattere eller til særlige arrangementer. Især lovprisningssange af egn/by eller 
andet lokalt har interesse – dog ikke private festsange. 

mailto:redaktion@sognegrupper.dk
mailto:post@jammerbugt-historie.dk
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På hjemmesiden http://findsang.123hjemmeside.dk/ kan I læse om projektet og om, hvordan I kan 
medvirke til bevaringen og udbredelsen af de gamle sangskatte m.m.  

Register A: Her kan I se, hvad jeg har scannet ind fra min oprindelige samling, som nu kun suppleres med 
enkeltsange. 

Register B: Her kan I se fortegnelsen over de bøger/hæfter, arkivet omfatter.  

Register C: Omfatter en fortegnelse af alle registrerede bøger/hæfter, digte, sange og viser med oplysning 
om, hvor de findes.  

Optagelse: Her kan I se, hvordan sangene kan blive optaget, og eksempler på, hvordan de registreres i 
arkivet. 

Eksempler: Her kan I se eksempler på optagelser. 

Jeg håber, I vil medvirke, og glæder mig til at høre fra jer, og I må gene viderebringe min efterlysning til 
medlemmer mfl. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Randers 

Lindholm Søpark 30,3. 

9400 Nørresundby 

Telefon 98 19 30 06, mobil 41 58 30 06 

 

Bilag 
Projekt Besættelsestidens Han Herred – liste over igangværende aktiviteter. 

 

God påske! 
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred ønsker alle venner af lokalhistorien en rigtig god og glædelig påske. 

 

Til- og afmelding af nyhedsbrev sker til redaktion@sognegrupper.dk 

http://findsang.123hjemmeside.dk/
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