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Nyhedsbrev 3. februar 2014

Herredsudstilling om Besættelsestidens
Han Herred planlægges til åbning 9. april 2015
Lokalhistorisk Samvirke har nedsat en arbejdsgruppe, som skal lægge rammerne for en
fælles herredsudstilling om Besættelsestidens Han Herred. Udstillingen skal markere
75-året for Danmarks besættelse, og åbningen vil derfor finde sted torsdag 9. april 2015 i
det nyrestaurerede Tinghus i Fjerritslev.
Arbejdsgruppen vil i løbet af foråret 2014 indkalde sognegrupper, lokalhistoriske foreninger, studiekredse
og alle interesserede enkeltpersoner til et planlægningsmøde, så flest muligt får anledning til at bidrage
med oplysninger, billeder, breve, dokumenter og effekter til udstillingen.

Udflugt til MuseumsCenter Hanstholm

Projekt Besættelsestidens Han Herred inviterer alle interesserede til en aftenudflugt til MuseumsCenter
Hanstholm, som rummer en spændende og omfattende dokumentation af den tyske tilstedeværelse i
Danmark 1940-45.
Udflugten finder sted onsdag 9. april 2014 kl. 19.00, hvor vi får en guidet rundvisning i grupper à 30
personer. Kørsel til Hanstholm foregår i private biler, men der arrangeres opsamling med mulighed for
samkørsel i Brovst, Fjerritslev og Frøstrup.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Nærmere oplysninger om pris, tilmelding og opsamling følger i næste
nyhedsbrev.
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Efterlysning: Historier om besættelsestiden
Vi opfordrer alle enkeltpersoner samt medlemmer af lokalhistoriske sognegrupper, foreninger mfl. til at
nedskrive både korte og længere indlæg om Han Herred under den tyske besættelse 1940-45. Meget gerne
med fokus på hverdagslivet, som det formede sig i de enkelte familier og lokalsamfund.
Det kan være en god idé at sætte sig sammen med nogle stykker omkring en kop kaffe og så nedskrive løst
og fast om de emner, I kommer i tanker om.
Herefter kan man enkeltvis skrive sin historie, meget gerne med en helt personlig vinkel på begivenhederne
dengang. Vi låner gerne originale papirbilleder til scanning.
Send jeres historier med evt. billeder til redaktion@sognegrupper.dk med kopi til nærmeste lokalhistoriske
arkiv. Vi bringer løbende nye historier på hanherred.dk/category/besaettelsestidenshanherred

Fælles database om besættelsestidens Han Herred
Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev har påtaget sig opgaven med at vedligeholde en fælles database med de
arkivalier, som findes både her og i alle øvrige lokalarkiver om besættelsestidens Han Herred.
Søg i databasen her: fjerritslevarkiv.jammerbugtbibliotekerne.dk/default.aspx?ID=177
Vi opfordrer til, at alle lokalarkiver i øst og vest udarbejder en liste over, hvad det enkelte arkiv har liggende
om besættelsestiden og årene umiddelbart derefter, og indsender listen til arkivetfjerritslev@gmail.com
Derved får publikum i bredeste forstand let adgang til at kunne søge i vores fælles historie på ét sted.

Sognegruppe søger ny opbakning
Den lokalhistoriske sognegruppe for Torslev – Øster Svenstrup har gennem mange år været særdeles arkiv
med en lang række foredrag, udflugter og hyggearrangementer foruden en stribe flotte bogudgivelser om
livet i det de gamle sogne.
Nu er sognegruppen kommet i den situation, at der mangler folk til at tage over og videreføre indsatsen for
at gøre lokalområdets historie levende for nuværende og kommende generationer.
Hvis du har lyst at være med i sognegruppen, kan du kontakte Ragnhild Poulsen, telefon 98 23 25 97 / 27 62
25 97, eller Ragnh.Poulsen@nordfiber.dk
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Hvad véd I om kvinders repræsentation
i de gamle sognekommuner?
I 2015 er det 100 år siden, at kvinderne fik valgret til Folketinget. Men allerede i 1908 kom valgretten til
amter og kommuner. I den anledning agter jeg at skrive en artikel til Han Herred Bogen 2015 om emnet.
Derfor vil jeg gerne bede sognegrupperne hjælpe mig med navne på evt. kvindelige medlemmer af de
enkelte sogne- og amtsråd eller kvinder i kommunale embeder fra 1908 til kommunalreformen i 1970.
På forhånd tak. Skriv eller ring til ingjak59@gmail.com eller 97 99 35 08.
Ingvard Jakobsen

Lokalhistorisk kalender 2014
Søndag 6. april: Hanbokoret fejrer sit 40-års jubilæum med en koncert i Torslev Kirke sammen med Carl
Ulrik Munk-Andersen og Kurt Ravn.
Onsdag 9. april kl. 19.00: Fælles udflugt til MuseumsCenter Hanstholm. Nærmere oplysninger følger i
næste nyhedsbrev. Arr.: Projekt Besættelsestidens Han Herred

Fik du ikke Han Herred Bogen i julegave?
Så kan den stadig købes hos boghandlerne, Sparekassen Vendsyssel, Fjerritslev Tryk og
via de lokalhistoriske foreninger
Udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel
264 sider med et væld af illustrationer, smukt indbundet, pris kr. 300,Specialtilbud til faste abonnenter, Sparekassen Vendsyssels garanter og medlemmer af
lokalhistoriske foreninger kr. 245,Tidligere årgange 2010-2011-2012-2013 kan købes hos Fjerritslev Tryk, Østergade 35, 9690 Fjerritslev,
telefon 98 21 22 00, info@fjerritslev-tryk.dk
Bestil her:∙ hanherred.dk/hanherredbogen/priser/

Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien 3. februar 2014 ∙ side 3

Liv i Lokalhistorien
24 sogne i Han Herred skriver fælles historie

Nyhedsbrev 3. februar 2014

Tilbud på gamle årgange af Han Herred Bogen
Der er fortsat mulighed for at købe gamle årgange af Han Herred Bogen (til og med årgang 2009) med stor
rabat: 1 stk. for kr. 100 – 3 stk. for kr. 200
Læs mere og bestil her: hanherred.dk/hanherredbogen/tilbud/

Følg med på Facebook
Der er særskilte sider på Facebook for Han Herred Bogen, Liv i Lokalhistorien, Besættelsestidens Han
Herred, Træf Han Herred og Sange ved havet. Find siderne, tryk »synes godt om«, følg med, og del med
dine venner!

Benyt kalenderne på internettet
For at få jeres arrangementer bekendtgjort ud til så bred en kreds som muligt er det vigtigt at benytte sig af
de gængse kalendere på internettet.
KultuNaut vises bl.a. på Hanherred.dk og Fjerritslev.dk, og som noget helt nyt har Jammerbugt Kommune
etableret Kulturblad.dk, hvor man kan oprette sig som arrangør og få sine lokalhistoriske aktiviteter
optaget.
Hannæs-området kan benytte sig af Hannik.dk – og tilsvarende Aggersund.dk for Aggersund-området.
Endelig er det vigtigt at bruge NORDJYSKE’s »Det Sker«-liste, som er med i avisens lokalsektioner hver dag
og kan tilgås på webeventlite.nordjyske.dk

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