Velkommen til Træf Han Herred 2015
lørdag 20. juni i Fjerritslev

– træffet for alle, der holder af Han Herred!

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
www.hanherred.dk/traefhanherred

Velkommen til træffet for alle, der holder af Han Herred!
Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 15. 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 flyttet hertil eller gæster egnen som turister.
Træf Han Herred har siden 2001 gået på skift mellem Fjerritslev- og Brovst-området. En enkelt gang
har vi gæstet Aggersund, ligesom vi også gerne vil besøge Hannæs ved et kommende træf. Historisk set
er begge områder en del af Han Herred, og befolkningen tager fortsat aktivt del i det kulturelle fællesskab på tværs af kommunegrænser.
Denne gang finder træffet sted i Fjerritslev, hvor vi først skal besøge det smukt nyrenoverede tinghus,
som i øvrigt har dannet ramme om den lokalhistoriske herredsudstilling »Besættelsestidens Han Herred« i
anledning af 75-året for Danmarks besættelse. I den anledning får vi et par smagsprøver fra udstillingen.
N. Kirk Sørensen, som var den næstsidste dommer i Fjerritslev, fortæller om Tinghusets historie og sin
tid i embedet, og Per Gregersen, der har sin daglige gang i huset som kulturskolemedarbejder, beretter
om de seneste år, hvor bygningen (opført 1909) er opkøbt af Jammerbugt Kommune og nu drives som
kulturhus af Kulturforeningen Tinghuset.
Herefter går vi nogle få hundrede meter til Kultur/Senior Centret, som er en del af Ældrecenter
Parkvænget og drives af et frivilligt centerråd med Jørgen Jensen i spidsen. Vi får en kort introduktion til
centret, som har dannet forbillede for andre aktivitetscentre rundt om i landet.
Efter frokosten følger vi op på temaet om besættelsestiden og skal lytte til et spændende foredrag
ved museumsinspektør Jens Andersen, der er leder af MuseumsCenter Hanstholm og besidder en omfattende viden om den tyske tilstedeværelse i det nordvestjyske 1940-45. Jens Andersen har medvirket
en udsendelsesrække om besættelsestiden på TV/Midt-Vest og TV2/Nord.
Benyt muligheden for at kigge nærmere på Fjerritslev-området, og tag evt. en overnatning eller to på
et af vore skønne hoteller og pensionater.

Pris

Praktiske oplysninger

■ Samlet pris for hele dagen
kr. 250,00
■ Formiddagsprogram inkl. kaffe

■ Der synges efter Han Herred Sangbogen
(sangbogen kan købes à kr. 65,00)
■ Program til, deltagerliste, billeder m.v. kan ses

og rundstykkker kr. 75,00
■ Frokost og eftermiddagskaffe
kr. 175,00

på 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 henholdsvis formiddags- og
eftermiddagsarrangementet
■ Overnatning samt øvrige oplevelsesmuligheder

Forudbetaling sker til
Jutlander Bank reg.nr (7461)
kontonr. 400 58 19984
Kultur/Senior Centret sælger øl
(à kr. 20,00), vand (à kr. 10,00)
og vin (à kr. 50,00)
Drikkevarer kan ikke forudbetales

i området – se hanherred.dk/turist eller
visitjammerbugten.dk
■ Tilmelding senest mandag 1. juni 2015 på
www.hanherred.dk/traefhanherred

Program for Træf Han Herred lørdag 20. juni i Fjerritslev
Mødested:

Tinghuset, Østergade 53

Kl. 10.00

Velkomst ved træfudvalgets formand, Sonia Luther Nielsen
N. Kirk Sørensen, Løgstør, fortæller om Tinghuset og om sin tid som dommer
Per Gregersen, souschef i Jammerbugt Kulturskole og formand for Kulturforeningen Tinghuset,
fortæller om etableringen og renoveringen af kommunens nye kulturhus
Kaffe og rundstykker
Rundvisning i Tinghuset. Der vil evt. være en udstilling af uniformer og genstande
fra besættelsestiden

Kl. 12.30

Vi mødes i Fjerritslev Kultur/Senior Center, Tennisvej 9
Jørgen Jensen, centerrådets formand, fortæller om centret, og Otto Kjær Larsen,
formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, byder velkommen
Vi synger årets Træf-sang, skrevet af Hans Brøndborer Kristensen

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 14.00

Museumsinspektør Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm,
fortæller om den tyske besættelse i Nordvestjylland 1940-45

Kl. 15.00

Kaffe

Kl. 16.00

Tak for i år – og på gensyn til Træf Han Herred lørdag 18. juni 2016 i Brovst!

Tilmeld Træf Han Herred lørdag 20. juni 2015
Sidste frist for tilmelding er mandag 1. juni 2015 via www.hanherred.dk/traefhanherred
Alternativt kan nedenstående blanket udfyldes og sendes til:
Sonia Luther Nielsen, Hybenvej 1, Gøttrup, 9690 Fjerritslev, telefon 20 14 31 21

Navn(e)
Adresse
Postnr./by
Telefon
E-mail (til fremtidig information via nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«)
Skriv antal personer i boksen (tilmelding er bindende)
Hele dagen (morgensang, formiddagsskaffe, fortælling/rundvisning,
frokost ekskl. drikkevarer, foredrag og kaffe med brød): Kr. 250,00
Formiddagsarrangement
(morgensang, formiddagskaffe, fortælling/rundvisning): Kr. 75,00
Eftermiddagsarrangement
(frokost ekskl. drikkevarer, foredrag og kaffe med brød): Kr. 175,00
■
■

OBS! Husk at oplyse navn, adresse, telefon og evt. e-mail på samtlige deltagere ved tilmelding!
Forhåndsbetaling kan ske via netbank til Jutlander Bank kontonr. (7461) 400 58 19984
Husk at angive tydelig oplysning om indbetalers navn. Der skal under alle omstændigheder indsendes en
tilmelding med samtlige deltagernavne (se ovenfor)

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 Fjerritslev Kultur/
Senior Center lørdag 20. juni 2015.
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!
Ligeledes gør vi opmærksom på vores lokalhistoriske årbog, Han Herred Bogen, som nu er udkommet i
sin 20. udgave. Bogen kan købes ved træffet.
■

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. På hjemmesiden 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 i Fjerritslev lørdag 20. juni 2015
Sonia Luther Nielsen, Gøttrup (formand), Jytte Vuust Nielsen, Skovsgaard, Ole Levisen Nielsen,
Ny Skovsgaard, Jørn Kjær, Skovsgaard, Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg, Trine Svestad,
Fjerritslev, Kurt Brandi, Fjerritslev, Folmer Møller, Fjerritslev, og Kristian Pedersen, Fjerritslev
Formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
Otto Kjær Larsen, Ullerup

