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VVelkommen til elkommen til træffet for alle, der holder af Han Herredtræffet for alle, der holder af Han Herred  
 

Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 12. gang vel-
kommen 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 Skovsgaard, som er hovedby for de gamle kirkesogne Torslev og Øster Sven-
strup. Området har et meget aktivt foreningsliv inden for idræt, sang, musik, foredrag, lokalhistorie 
m.v. Midt i den tidligere stationsby ligger Skovsgaard Hotel, der er hædret med FDB’s Socialøkono-
miske Årspris 2011 på 100.000 kr. for sit landskendte engagement med at skabe meningsfyldte  
arbejdspladser for mennesker med særlige behov. I løbet af dagen bevæger vi os trinvis fra nord til 
syd i det afvekslende kulturlandskab i hjertet af Han Herred. Dagen begynder i den smukt beliggen-
de Øster Svenstrup Kirke nord for hovedvej A11, og stedets præst vil bl.a. fortælle om den store 
restaurering i 2005-06, hvor kirken en overgang stod uden tag! Herefter er der træfpunkt, frokost og 
foredrag i Skovsgaard Multihus, som er byens kombinerede kulturhus og idrætshal, der ligger som 
nærmeste nabo til Skovsgaardskolen og lægger lokaler til mange – og meget forskellige – aktiviteter 
365 dage om året. Foran multihuset ses skulpturen »Bevinget«, der er udført af kunstneren Marit 
Benthe Norheim. Eftermiddagskaffen nydes på Kokkedal Slot, som i årene 1917-22 var ejet af Prins 
Erik, der var barnebarn af Christian IX og fætter til Christian X. 1949-88 var slottet skolehjem for 
drenge, hvorefter det blev overtaget af Ann Vibeke og Gorm Lokdam, som fortsat driver slottet med 
restaurant, vinkælder og hotel. Vi får ligeledes en rundvisning i de velholdte bygninger, hvis historie 
går tilbage til 1550, mens det omgivende voldsted er fra 1200-tallet. Træf Han Herred slutter med 
middag i Attrup Havnecafé, hvor den lyse sommeraften kan nydes med en flot udsigt til lystbåde-
havnen, Limfjorden og Himmerland. 
 

Udvalget bag Træf Han Herred i Skovsgaard lørdag 16. juni 2012: 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. 

Træf Han Herred 2012Træf Han Herred 2012  
 
Kurt Brandi 
Østergade 65 
9690 Fjerritslev 

Velkommen til Velkommen til   
TTræf Han Herredræf Han Herred  
–– træffet for alle, der holder af Han Herred træffet for alle, der holder af Han Herred  
lørdag 16. juni 2012 i Skovlørdag 16. juni 2012 i Skovssgaardgaard  

  

wwww.hanherred.nordjyskeklubber.dkww.hanherred.nordjyskeklubber.dk  



Kl. 10.00 Morgensang i Øster Svenstrup Kirke, Janumvej 44. 
• Sangindslag ved »Café Latte« under ledelse af Ida Larsen. 
• Sognepræst Folmer Toftdahl-Olesen fortæller træk af kirkens 

historie, herunder den omfattende restaurering i 2005-06. 
• Der er også mulighed for at besøge tårnet, en fantastisk  

oplevelse i højden! 
Kl. 10.45 Formiddagskaffe med rundstykker (kr. 30,00) ved kirken. 
Kl. 12.30 Træfpunkt og frokost i Skovsgaard Multihus, Hovedgaden 73. 

• Frokostbuffet kr. 110,00 ekskl. drikkevarer. 
• Borgmester Mogens Gade byder velkommen til Jammerbugt 

Kommune. 
• Præsentation af årets træf-sang, skrevet af Hans Brøndborer 

Kristensen. 
• Borgmester Mogens Gade fortæller om sin opvækst i Skovs-

gaard med masser af fodbold og spejderi. 
Kl. 15.00 Rundvisning på Kokkedal Slot, Kokkedalsvej 17. 

• Kaffe kr. 50,00. 
Kl. 18.00 Middag i Attrup Havnecafé, Ladepladsen 8. 

• Forret og hovedret kr. 200,00 ekskl. drikkevarer. 
 
#  Samlet pris for hele arrangementet kr. 415,00 pr. person (inkl. tilmeldings-

gebyr kr. 25,00 til dækning af trykning, porto m.v.) 
#  Der synges efter Han Herred Sangbogen eftermiddag og aften (sangbogen kan 

købes i bogshoppen v/Inge Ulrik, som også har et bredt udvalg af lokalhistori-
ske bøger). 

#  Program til videresendelse, deltagerliste, billeder m.v. kan ses på  
www.hanherred.nordjyskeklubber.dk 

#  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 at deltage i enkelte programpunkter. 

#  Sidste frist for tilmelding er mandag 4. juni 2012 pr. e-post  
KurtBBrandi@gmail.com eller pr. alm. post til Kurt Brandi, Østergade 65, 
9690 Fjerritslev 

#  OBS! Husk at oplyse ønskede måltider samt navn, adresse, telefon og evt.  
e-post på samtlige deltagere ved tilmelding! 

#  Forhåndsbetaling kan ske via netbank til Sparekassen Himmerland kontonr. 
(7461) 400 58 19984. 

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

#  Overnatning samt øvrige oplevelsesmuligheder og seværdigheder i området – 
se www.visitjammerbugten.dk – eller besøg turistbureauet på Bratskov,  
Fredensdal 8, Brovst. 

 

Kom med jeres billeder!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 Skovsgaard lørdag 16. juni 2012. 
Alle med interesse for lokalhistorie opfordres til at tilslutte sig en sogne-
gruppe i netværket »Liv i Lokalhistorien – 25 sogne i Han Herred skriver  
fælles historie«. 
Lokalhistorisk Samvirke har netop iværksat Projekt Besættelsestidens  
Han Herred, hvor enkeltpersoner og grupper fra nær og fjern inviteres til at 
medvirke. Læs nærmere på www.sognegrupper.dk 
Træf Han Herred er selvfølgelig også på FACEBOOKFACEBOOK – benyt muligheden for 
at invitere nye og gamle venner via www.facebook.dk – skriv ’Træf Han 
Herred’ i søgefeltet, når du har oprettet dig som bruger. 
Navnene på de tilmeldte bringes løbende på Træf Han Herreds hjemmeside, 
da det ofte kan gi’ 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.nordjyskeklubwww.hanherred.nordjyskeklubber.dkber.dk 

Jeg/vi tilmelder os hermed Træf Han Herred lørdag 16. juni 2012Jeg/vi tilmelder os hermed Træf Han Herred lørdag 16. juni 2012  
 
Navn(e) 
 
Adresse 
 
Postnr./by 
 
Telefon                                Ønsker ikke navn offentliggjort på hjemmeside 
 
e-post (til fremtidig information) 
 
         Samlet pakke 2 x kaffe, frokost, middaSamlet pakke 2 x kaffe, frokost, middag og deltagergebyr: kr. 415,00g og deltagergebyr: kr. 415,00 
 

         Formiddagskaffe: kr. 30,00 
 

         Frokost: kr. 110,00 
 

         Eftermiddagskaffe: kr. 50,00 
 

         Middag: kr. 200,00 
 

         DELTAGERGEBYR KR. 25,- (FOR ALLE) SKRIV ANTAL (TILMELDING ER BINDENDE) 


