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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 lørdag 18. juni 2022.

Alle med interesse for lokalhistorie opfordres til 
at tilslutte sig en sognegruppe i netværket »Liv 
i Lokalhistorien – 24 sogne i Han Herred skriver 
fælles historie«. Man kan sagtens deltage i det 
lokalhistoriske arbejde og bidrage med billeder 
og oplysninger på distancen!

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred står 
også bag projekt »Kunsten i Han Herred«, hvor 
vi sætter fokus på historien om de kunstnere, 
der kom til egnen fra slutningen af 1800-tallet i 
turismens barndom. Læs mere herom på  
www.hanherred.dk/kunsten

Ligeledes gør vi opmærksom på vores lokal-
historiske årbog, Han Herred Bogen, som 

næste gang udkommer i sin 28. udgave. Årbo-
gen – såvel som Han Herred Sangbogen – kan 
købes ved træffet.

Læs nærmere på www.hanherred.dk – her kan 
du også tilmelde dig nyhedsbrevet fra »Liv i 
Lokalhistorien«.

Træf Han Herred er selvfølgelig også på FACE-
BOOK – benyt muligheden for at invitere nye 
og gamle venner via www.facebook.com/traef-
hanherred – husk at »synes godt om« siden, og 
del gerne jeres træf-oplevelser her!

Navnene på de tilmeldte bringes løbende på 
Træf Han Herreds hjemmeside, da det ofte 
kan give andre lyst til at deltage. På hjemme-
siden findes i øvrigt en pdf-udgave af denne 
folder til at videresende til familie, venner og 
bekendte.

Klik ind på www.hanherred.dk/traefhanherred

Udvalget bag Træf Han Herred 2022

Jytte Vuust Nielsen, Skovsgaard, Maren og Ole Levisen Nielsen,  
Ny Skovsgaard, Trine Svestad og Kurt Brandi, Fjerritslev  

samt Kristian Pedersen, Fjerritslev

Formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
Otto Kjær Larsen

Vis os jeres billeder og historier!

Velkommen til Træf Han Herred 2022
lørdag 18. juni ved Fosdalen og i Brovst

– træffet  
for alle,  
der holder af  
Han Herred!



Træf Han Herred-udvalget under  
Lokalhistorisk Samvirke for Han  
Herred byder 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 for-
lod«, og dem, der er flyttet hertil eller 
 gæster egnen som turister.

Træf Han Herred har siden starten i 
2001 gået på skift mellem vest og øst. 
Denne gang finder træffet sted i om-
rådet ved Fosdalen og Brovst.

Dagen begynder med morgensang i 
Lerup Kirke, hvor pastoratets tidligere 
sognepræst John Kristensen vil berette 

om kirkens spændende historie, der 
knytter sig til den nærliggende Vor 
Frue Kilde i Fosdalen og den keltiske 
indflydelse på den første kristne tid i 
Nordjylland.

Herefter går turen til Naturcenter 
Fosdalen for at besøge naturvejleder 
Svend Møller Nielsen, der er parat til at 
vise rundt og øse ud af sin store viden 
om Han Herreds natur. Her vil der også 
blive serveret en kop formiddagskaffe.

Eftermiddagens program begynder 
med frokost i Sport & Kulturcenter 
Brovst. Herefter bliver der lejlighed 
til at lytte til kommunalbestyrelses-
medlem i Jammerbugt Kommune 
Ulla Flintholm – og ikke mindst tid til 
hyggeligt samvær, inden vi slutter med 
eftermiddagskaffe.

Praktiske oplysninger

■ Program til videresendelse,  
deltagerliste, billeder m.v. kan ses på  
www.hanherred.dk/traefhanherred

■ Overnatning samt øvrige 
oplevelsesmuligheder og seværdigheder i 
området – se www.hanherred.dk/turist  
eller www.visitjammerbugten.dk  
og www.visitnordvestkysten.dk

■ Tilmelding senest søndag 22. maj 2022 
via www.hanherred.dk/traefhanherred

Pris

■ Samlet pris for hele dagen  
kr. 250,00

■ Forudbetaling sker til 
Sparekassen Danmark 
reg.nr. (9070) kontonr. 
1624925846

■ Sport & Kulturcenter Brovst   
sælger øl, vand og vin  
(kan ikke forudbestilles  
og forudbetales) 

Program for Træf Han Herred lørdag 18. juni 2022 

Mødested: Lerup Kirke, Fosdalvej 34, Lerup, 9460 Brovst

Kl. 10.00  Velkomst, morgensang og fortælling om kirken ved sognepræst  
 John Kristensen

Kl. 10.45  Vi mødes ved Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej 69, hvor   
 naturvejleder Svend Møller Nielsen vil fortælle og vise rundt.  
 Vi nyder desuden formiddagskaffen på naturcentret

Kl. 13.00  Frokost, eftermiddagskaffe og fælles hygge i Sport &  
 Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 9460 Brovst. Tale ved  
 kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune Ulla Flintholm

Kl. 15.30  Tak for i år – og på gensyn til Træf Han Herred 2023!

Tilmeld Træf Han Herred lørdag 18. juni 2022 

Sidste frist for tilmelding er søndag 22. maj 2022  
via www.hanherred.dk/traefhanherred/tilmeld

Alternativt kan nedenstående blanket udfyldes og sendes til:  
Jytte Vuust Nielsen, Prinsensgade 8, Skovsgaard, 9460 Brovst

Navn(e)

Adresse

Postnr./by

Telefon

E-mail

Skriv antal personer i boksen (tilmelding er bindende)

Pris for hele dagen – morgensang, formiddagskaffe, fortælling/rundvisning, frokost (ekskl. 
drikkevarer) og eftermiddagskaffe: Kr. 250,-

■ OBS! Husk at oplyse navn, adresse, telefon og evt. e-mail på samtlige deltagere ved tilmelding!
■ Forhåndsbetaling kan ske via netbank til Sparekassen Danmark, reg.nr. (9070) kontonr. 1624925846 

Husk at angive tydelig oplysning om indbetalers navn. Der skal under alle omstændigheder indsendes en 
tilmelding med samtlige deltagernavne (se ovenfor)

Velkommen til Træf Han Herred 2022


