HARDSYSSEL
HISTORISK SAMFUND AF 1906

Nyhedsbrev nr. 15 - Februar 2018

Historisk Samfund for Hardsyssel 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 årsmøde
på Politigården i Holstebro

Midt- og Vestjyllands Politis nye hovedkvarter på Stationsvej 74 i Holstebro bliver i år rammen om Historisk Samfunds årsmøde og generalforsamling lørdag den 10. marts.
Årsmødet starter kl. 14 og slutter kl. 17. Alle er velkomne.

Program:

Kl. 14.00: Årsmødet starter med foreningens generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 14.45: Kaffe og kage. Pris pr. person: 75 kr.
Kl. 15.30: Politidirektør Jens Kaasgaard fortæller om arbejdet i Midt- og Vestjyllands Politi og om det
nye politihovedkvarter.

VIGTIGT:

Af hensyn til pladsen er tilmelding til årsmødet nødvendigt.
Tilmeldingen skal ske på Historisk Samfunds hjemmeside
www.hardsyssel.org senest tirsdag den 6. marts kl. 12. Tilmelding kan også ske til medlem af foreningens bestyrelse, Gudrun Gormsen, på tlf. 5153 6560. Hvis det af pladshensyn er nødvendigt at begrænse antallet af deltagere,
gælder tilmeldingerne efter først-til-mølle princippet.

Midt- og Vestjyllands Politi
Midt- og Vestjyllands Politis nye hovedkvarter blev taget i
brug i 2016. Det er arbejdsplads for ca. 450 ansatte med
politidirektør Jens Kaasgaard som øverste leder. Tidligere
havde Midt- og Vestjyllands Politi til huse på mange forskellige adresser i Holstebro. Nu er det hele samlet på 12.000
kvadratmeter i syv etager.
Geografisk er Midt- og Vestjyllands Politi landets største
politikreds. Den dækker 11 kommuner - Ikast-Brande, Sil
ke
borg, Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Viborg,
Skive, Lemvig, Struer, Thisted og Morsø kommuner.
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Midt- og Vestjyllands Politis nye hovedkvarter på Stationsvej i Holstebro.

Bogen om fattiggårde
og fattighuse - en gaveidé?
Der kan stadig købes eksemplarer af bogen om fattiggårde
og fattighuse i Ringkøbing Amt, som Historisk Samfund
udgav i oktober 2016. Har du f.eks. tænkt på, om bogen
kunne være en idé til gave til familie, venner og bekendte?
»Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt« koster 75 kr.
plus porto for medlemmer af Historisk Samfund og 150 kr.
plus porto for ikke-medlemmer.
Bogen kan købes ved henvendelse til kasserer i Historisk
Samfund, Frode Riber, på mailadressen kasserer@historisksamfund.dk
Du kan også købe bogen i forbindelse med Historisk Samfunds årsmøde og generalforsamling på Politigården i Holstebro lørdag den 10. marts.

Vidste du, at……?
Hardsyssel var i middelalderen et syssel og den gamle betegnelse for Vestjylland - svarende til lidt mindre end det
område, der omfattede Ringkøbing Amt mellem kommunalreformen i 1970 og kommunalreformen i 2007.
Hardsyssel omfatter ni herreder - Hammerum, Bølling,
Nørre Horne, Hind, Ulfborg, Vandfuld, Skodborg, Hjerm og
Ginding.
Læs meget mere om Hardsyssel og de ni herreder på Hi-

Nyhedsbrev nr. 15 - 2018

storisk Samfunds nye hjemmeside www.hardsyssel.org

