HARDSYSSEL

Nyhedsbrev nr. 22 - august 2019

HISTORISK SAMFUND AF 1906

Hardsyssel Historisk Samfund udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med
stort og småt om arrangementer, hvad bestyrelsen har gang i, og hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

Invitation til sommermøde i
Hellig Kors Kloster i Dejbjerg
Lørdag den 24. august er Hellig Kors Kloster på Dejbjerg Hede
ramme om Hardsyssel Historisk Samfunds årlige sommermøde.
Alle er velkomne til mødet. Adressen er Lemvej 19, 6940 Lem.
Historisk Samfund lægger især vægt på at holde sine arrangementer på steder, der har et ganske særligt historisk præg over
sig, og hvor folk ikke sådan normalt kommer. Hellig Kors Kloster
Hellig Kors Kloster er ramme om Historisk
Samfunds sommermøde den 24. august.

er absolut i denne kategori.
På lyngheden nord for Skjern ligger helt alene i det åbne og
tomme landskab en kampestenskirke. Sammen med kirken er
der et større bygningsanlæg i gamle teglsten, men med moderne eternittag. Det er Hellig Kors Kloster, men hvorfor ligger der i
dag et kloster midt i den vestjyske natur? Klostervæsenet i Danmark blev jo afviklet efter katolicismens exit efter reformationen
i 1536.
Den spændende historie om Hellig Kors Kloster i fortid og nutid får deltagerne i sommermødet den 24. august. Læs mere om
Hellig Kors Kloster på www.helligkorskloster.dk og på Hardsyssel Historisk Samfunds hjemmeside www.hardsyssel.org under
»Tidende«, hvor der er en artikel om stedet.
Programmet
Arrangementet starter kl. 14 og slutter kl. 17. Undervejs vil lederparret på Hellig Kors Kloster, Marianne og Carsten Dalsgaard
Hansen, vise rundt og fortælle om stedet, og formanden for Historisk Samfund, Per Lunde Lauridsen, der er museumsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum, holder foredrag om området.
Der bliver serveret kaffe under mødet, hvortil alle er velkomne.
Prisen for entré, inkl. kaffe, er 50 kr. for medlemmer og 100 kr.

V I G T I G T:

Af hensyn til kaffen er tilmelding til sommermødet nødvendigt.
Tilmelding er på Hardsyssel Historisk Samfunds hjemmeside
www.hardsyssel.org Der er også mulighed for telefonisk tilmelding til næstformand i Historisk Samfund, Gudrun Gormsen, på
tlf. 9740 1887 eller mobiltlf. 5153 6560. Sidste frist for tilmelding
til sommermødet er onsdag den 21. august.
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for ikke-medlemmer.

Indgang og genvej i lokalhistorien
på www.hardsyssel.org
Vil du hurtigt skabe dig et overblik over de lokalhistoriske foreninger og arkiver i det midt- og vestjyske område eller dykke
ned i, hvad f.eks. Borris Lokalhistoriske Arkiv, Ringkøbing Bevaringsforening eller Skjern Reberbane kan byde på? Ja, så er
hjemmesiden www.hardsyssel.org både en god indgang og en
hurtig genvej.
Hardsyssel Historisk Samfund er på foreningens hjemmeside
www.hardsyssel.org i gang med at indsamle links til historiske
institutioner, foreninger og lokaliteter i det midt- og vestjyske område. Formålet er at gøre det lettere for alle hurtigt at finde frem
til de mange spændende lokalhistoriske aktiviteter, der er rundt i
området, f.eks. i de lokalhistoriske arkiver.
- Arbejdet med at indsamle links er både spændende, men
også meget tidskrævende. Tidskrævende, fordi man jo lige skal
ind på de forskellige lokalhistoriske hjemmesider og se, hvad de
indeholder. Der er rigtig mange fantastisk flotte og interessante
hjemmesider, som både er spændende og informative. Det kan
absolut anbefales at surfe lidt rundt på disse sider, siger Per
Axelsen, Stauning, der står for Hardsyssel Historisk Samfunds
arbejde med at indsamle links om historiske institutioner, foreninger og lokaliteter.
Links kan ses på www.hardsyssel.org under menupunktet
»Museer m.m.«
- Rigtig mange hjemmesider henviser til arkiv.dk, hvor arkiver
og foreninger har lagt et væld af billeder fra deres lokale områder, som underbygger historierne på deres sider, siger Per
Axelsen.

Gammelt og helt nyt mødes
ved Historiens Dag 26. oktober
Hardsyssel Historisk Samfund har 113 år på bagen. Multihuset
»Hjertet« på Vestergade i Ikast har kun eksisteret i et års tid.
Lørdag den 26. oktober mødes gammelt og helt nyt, når Historisk
Samfund holder »Historiens Dag« i multihuset »Hjertet«.
Det er femte år i træk, at Historisk Samfund holder Historiens
Dag, hvor bl.a. årets udgave af Hardsyssel Årbog præsenteres.
Tidligere har Hardsyssel Efterskole, ROFI-Centret i Ringkøbing,
Brejninggaard Efterskole og Staby Efterskole været ramme om
Historiens Dag, og i år er det altså Multihuset Hjertet, der lægger
lokaler til. De nævnte lokaliteter er også udtryk for, at Hardsyssel
Historisk Samfund bestræber sig på at komme rundt i hele det
midt- og vestjyske område med sine arrangementer.
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Forsiden af Hardsyssel Historisk Samfunds hjemmeside med bl.a. menupunktet
»Museer m.m.«

Mødested for kultur og formidling
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Multihuset Hjertet i Ikast, der er ramme om
Historiens Dag lørdag den 26. oktober.

Multihuset Hjertet blev indviet sidste år. Det er et nyt mødested
for kultur og formidling centralt i Ikast. Hjertet samler undervisning, aktiviteter, fællesskab, information og leg på nye måder.
Bag projektet står Realdania, Ny Carlsbergfondet, International
School Ikast-Brande, lokale virksomheder og Ikast-Brande Kommune. De er tilsammen garanter for huset, der indeholder 3.600
kvadratmeter.
Programmet for Historiens Dag den 26. oktober kl. 14-17 er
endnu ikke lagt fast i detaljer, men ud over præsentationen af
Hardsyssels Årbog 2019 vil fhv. gymnasielærer og nuværende
formand for Lokalhistorisk Forening i Ikast, Erik Hansen, fortælle
om Ikast bys historie. Der bliver også et indlæg om Ikast Handelskostskole og Ikast Handelsskole af Lars Nikolajsen, der i
årets årbog har skrevet en artikel om netop dette emne.
I god tid før Historiens Dag den 26. oktober får du endnu et
nyhedsbrev med programmet for dagen. Men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

