HARDSYSSEL
HISTORISK SAMFUND AF 1906

Nyhedsbrev nr. 23 - oktober 2019

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 Historiens Dag
i Multihuset Hjertet i Ikast

V I G T I G T:

Programmet
På Historiens Dag bliver 2019-udgaven af Hardsyssel
Årbog præsenteret af redaktør Gudrun Gormsen, og de
medlemmer, der deltager i mødet, kan få udleveret deres eksemplar af årbogen. Efterfølgende vil de resterende
medlemmer modtage deres årbog på deres hjemadresser - enten via udbringning fra foreningens ledelse eller via
postvæsenet.
Under arrangementet vil to af forfatterne til artikler i årbogen fortælle om deres bidrag. Det er tidligere chefkonsulent
Lars Nikolajsen, der fortæller om Ikast Handelskostskole
og Ikast Handelsskole, og tidligere lærer Franz Jensen, der
fortæller om Nøvling Kirke i 100 år.
Arrangementet byder også på et indlæg af tidligere gymnasielærer og formand for Ikast lokalhistoriske forening,
Erik Hansen, der fortæller om Ikast Bys historie, og kulturkonsulent Carsten Jensen fortæller om Multihuset Hjertet.
Der bliver serveret kaffe under mødet. Prisen for entré,
inkl. kaffe, er 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer.
Af hensyn til kaffen er tilmelding til Historiens Dag nødvendigt. Tilmelding er på Hardsyssel Historisk Samfunds
hjemmeside www.hardsyssel.org Der er også mulighed for
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Multihuset Hjertet i Ikast, der er ramme om
Historiens Dag den 26. oktober.

Lørdag den 26 oktober kl. 14-17 er Multihuset »Hjertet« i
Ikast ramme om Hardsyssel Historisk Samfunds årlige Historiens Dag. Alle er velkomne til arrangementet. Adressen
er Vestergade 65, 7430 Ikast.
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 Carlsberg
fondet, International School Ikast-Brande, lokale virksomheder og Ikast-Bande Kommune.

tilmelding til næstformand i Historisk Samfunds bestyrelse, Gudrun Gormsen, på tlf. 9740 1887 eller mobiltlf. 5153
6560. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 23. oktober.
Det er femte år i træk, at Historisk Samfund holder Historiens Dag. Tidligere har Hardsyssel Efterskole, ROFICentret i Ringkøbing, Brejninggaard Efterskole og Staby
Efterskole været ramme om Historiens Dag.

Hardsyssels Årbog i et nyt design

Forsiden af Hardsyssels Årbog 2019 er i et
nyt design.

Forsiden af det nye nummer af Hardsyssel
Tidende.

I 2017 fik Hardsyssel Historisk Samfund et nyt design med
bl.a. et nyt og moderniseret logo. Nu afspejler det nye design sig også på Hardsyssels Årbog. 2019-udgaven af årbogen, der præsenteres på Historiens Dag den 26. oktober
i Multihuset Hjertet i Ikast, har bl.a. fået et nyt omslag i en
mere tidssvarende stil.
Der er otte spændende artikler i Hardsyssels Årbog 2019,
der emnemæssigt spænder vidt - også geografisk i det område, som foreningen dækker. Der er følgende forfattere og
titler i den nye årbog:
• Lars Nikolajsen: »Lille og vågen. Historien om handelsskolen i Ikast 1966-2004«.
• Franz Jensen: »Nøvling Kirke 100 år«.
• Mogens Kragsig Jensen: »Visitats og tilsyn. Biskop Anchersen og Hammerum Herred 1734«.
• Anders Villadsen: »Spektakel og mystisk dødsfald i Holstebro Fattighus«.
• Andreas Kjeldgaard Stampe: »No Stampemølle og barndomserindringer derfra«.
• Jens Meldgaard: »Sognefoged i Borbjerg i 1950-erne.
Uddrag af Jens Meldgaards erindringer om, »hvad jeg
oplevede og var med til gennem tiderne«.
• Frode Peitersen: »Struer Kommune - rådhus og borgmestre«.
• Christian Ringskou: »Ringkøbing 1921«.

Bent E. Hansen, Bording, er redaktør af
Hardsyssel Tidende.

Den 10. juli 1920 red Kong Christian X på en hvid hest over
den gamle dansk-tyske grænse nord for Christiansfeld.
Genforeningen var en realitet. Det er der stadig mange,
der ved, men de færreste er klar over, at plakater for første
gang her i landet blev brugt til politisk agitation i forbindelse
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Tredje nummer af Hardsyssel Tidende

Klosteret på Dejbjerg Hede er tænkt
som et menneskeligt og åndeligt fristed.

OBS:

re avisen, så den kommer bredt omkring i området. Redaktionen af avisen hører også meget gerne fra medlemmer
af Historisk Samfund, som vil medvirke ved omdeling af
avisen, så den kommer ud til så mange som muligt. Henvendelse kan ske på mailadressen tidende@hardsyssel.
org Avisen kan også fås ved Historisk Samfunds arrangementer, bl.a. ved Historiens Dag den 26. oktober i Ikast.
Redaktionen af Hardsyssel Tidende består af Bent E.
Hansen, der er redaktør, Annette Holm, Jon Høgh, Per
Axelsen, Thora Juhl og Per Lunde Lauridsen. Opsætning
af avisen står Erhard Leach for.
Ud over historien om de første valgplakater kan du i det
tredje nummer af Hardsyssel Tidende f.eks. også læse om
Lemvig-digteren Thøger Larsen, Ringkøbing Fjords betydning, Oddesund, der har været et trafikalt knudepunkt
i årtusinder, kunstneren Bjørn Nørgaards forhold til Ikast,
Skærum Mølle og Sevel Kirke.
De to foregående numre af Hardsyssel Tidende og det
nye nummer kan også læses på Hardsyssel Historisk Samfunds hjemmeside www.hardsyssel.org
- Vi søger frivillige, som gerne vil dele avisen ud i deres
nærområde til adresser, hvor der kommer mange mennesker i det daglige. Det kan f.eks. være venteværelser
hos læger, sundhedscentre, kultur- og idrætscentre, turistbureauer, indkøbscentre, cafeer, arkiver, museer, forsamlings- og kirkehuse, plejehjem, aktivitetscentre, skoler,
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Kirken til Hellig Kors Kloster på Dejbjerg
Hede.

med de to afstemninger i februar-marts, der gjorde genforeningen til en realitet.
De første valgplakater kan man bl.a. læse mere om i det
nye nummer af gratisavisen Hardsyssel Tidende, der netop er udkommet. Avisen udgives af Hardsyssel Historisk
Samfund, og det er tredje nummer af avisen, der nu er på
gaden i 2.000 eksemplarer.
Formålet med Hardsyssel Tidende er at styrke interessen for og samle kræfterne om lokalhistoriske emner i det
midt- og vestjyske område, øge kendskabet til foreningen
og dermed også styrke foreningens medlemstal.
Det er fort dyrt at distribuere Hardsyssel Tidende via postvæsenet. Derfor lægges avisen frem til fri afbenyttelse på
alle biblioteker og andre offentlige steder, hvor der kommer
mange mennesker. Foreningen er i gang med at opbygge
et netværk af mennesker, der vil hjælpe med til at distribue-

gymnasier, handelsskoler og store arbejdspladser. Vi har
især brug for hjælpere i Herning, Struer og Lemvig kommuner og i oplandet til Holstebro og Vinderup. Vi sørger for
at få afviserne ud til de frivillige omdelere, siger formanden
for Hardsyssel Historisk Samfund, Per Lunde Lauridsen.

Lederen af Hellig Kors Kloster, Carsten
Dalsgaard Hansen, i klosterets smukke
kirke.

Salmen »Kirken den er et gammelt hus«
blev sunget som indledning til sommermødet i Hellig Kors Kloster. Kirken til klosteret
er dog ikke så gammel endda.

De første klostre i verden kan dateres tilbage til 300-tallet
i Egypten. Hellig Kors Kloster på Dejbjerg Hede stod færdigt med kirke, tårn, klokke, værelser til 40-60 beboere og
spisesal i 1975.
Så der var et historisk spænd på ca. 1600 år i det foredrag, som museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, der
også er formand for Hardsyssel Historisk Samfund, leverede til 90 deltagere i foreningens sommermøde i Hellig
Kors Kloster den 24. august. Foredraget tog udgangspunkt
i hele klostertanken, men indeholdt især den spændende
historie om, hvorfor der ligger et kloster i det tomme og
åbne landskab på lyngheden nord for Skjern – bygget i vor
tid, selv om klostervæsenet i Danmark jo officielt blev afviklet efter katolicismens exit i 1536.
Fra rigtig gammel tid har der ikke været ret mange klostre i det geografiske område, der dækkes af Hardsyssel.
De eneste er Tvis Kloster, hvor der kun står en gammel
vandmølle tilbage, Stubber Kloster, hvor resterne af et nonnekloster endnu kan ses i kanten af Stubbergård Sø ved
Sevel, og Gudum Kloster mellem Lemvig og Struer, der
blev til en herregård, men hvor der ikke i dag er synlige
minder fra klostertiden.
Men hvorfor og hvordan gik det så til, at der i vores tid
blev oprettet et kloster på Dejbjerg Hede med navnet Hellig
Kors Kloster? Det skyldes Ivar Haakon Rabjerg, der blev
født i 1908 på en gård i Højmark, og hans hustru, Ina. De
var præstepar i Tranum, men byggede i 1947 et sommerhus på Dejbjerg Hede. Det var herfra, at de i 1950-erne gik
i gang med at realisere deres drøm om et kloster, der skulle
være et menneskeligt og åndeligt fristed »for at få sjælen i
ro« og »om de tror på Gud eller ej«.
Efter ganske mange genvordigheder i en lang byggeperiode stod hele komplekset færdigt i 1975 som et luthersk
evangelisk kloster – en form for refugium og bofællesskab

Nyhedsbrev nr. 23 - 2019

90 mennesker deltog i sommermødet,
hvor formanden for Historisk Samfund, Per
Lunde Lauridsen, der er museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum, holdt
foredrag.

Derfor er der i dag
et kloster på Dejbjerg Hede

for både mænd og kvinder. I 1989 oprettede Ina og Haakon
Rabjerg en fond til at stå bag driften af klostret. I 1990 omkom ægteparret ved en trafikulykke i Lem-krydset – ikke ret
langt fra Hellig Kors Kloster.
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Lyngen blomstrede flot på Dejbjerg Hede
denne august-lørdag, og mange af deltagerne i sommermødet benyttede lejligheden til en vandretur i det naturskønne område.

Gudstjeneste hver søndag
Siden har forskellige ledere holdt liv i stedet – i de seneste 3 år Carsten Dalsgaard Hansen, der har en fortid som
præst i folkekirken, og hans hustru, Marianne. Kort tid efter,
at de flyttede ind på stedet, blev der konstateret skimmelsvamp i bygningerne, så folk ikke mere kan bo der i længere tid. Carsten og Marianne Dalsgaard bor i dag i Skjern,
men holder stadig liv i Hellig Kors Kloster, hvor der bl.a.
er gudstjeneste for alle interesserede i klostrets kirke hver
søndag kl. 10.
Under sommermødet fortalte Carsten Dalsgaard Hansen
om de fremtidsperspektiver, han ser for Hellig Kors Kloster:
- Vi har stadig drømmen om, at klostret skal være et levende sted - bl.a. som et refugium og åndeligt tilholdssted
og som et beboet sted med fællesskab. Vi vil gerne vie
vores liv til det, men det skal være sammen med andre.
Kirken får lov til at blive stående, men resten skal nok rives ned og bygges op igen med moderne faciliteter. Det er
nødvendigt. Bestyrelsen for fonden arbejder på at skaffe
penge til det, understregede Carsten Dalsgaard Hansen.
Læs mere om Hellig Kors Kloster på
www.helligkorskloster.dk

