HARDSYSSEL

HISTORISK SAMFUND AF 1906

Nyhedsbrev nr. 26 - august 2020

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 årsmøde
og sommermøde
6. september på
Handbjerg Hovgaard

Ifølge Hardsyssel Historisk Samfunds vedtægter skal for
eningens årsmøde og generalforsamling afvikles inden
udgangen af marts. Datoen var i år også berammet til lør
dag den 14. marts i Laugesens Have ved Videbæk, men på
grund af coronaen blev arrangementet aflyst.
Men et årsmøde 2020 bliver der. Myndighedernes retnings
linjer for håndtering af coronaen er lempet så meget, at det
nu er muligt at afvikle Hardsyssel Historisk Samfunds års
møde og generalforsamling. Det sker i forbindelse med for
eningens sommermøde, der allerede i starten af året blev
berammet til Handbjerg Hovgaard ved Vinderup.
Arrangementet 6. september starter kl. 14 og slutter ca. kl.
17. Adressen på Handbjerg Hovgaard, der ligger i en skøn
natur 1,5 km fra Venø Bugt og Handbjergs nye marina, er
Handbjerg Hovgårdvej 5, 7830 Vinderup.

Program for dagen

Kl. 14.00: Sommermødet starter med foredrag af tidli
gere museumsinspektør Esben Graugaard,
der fortæller om Christen de Linde slægten.
Kl. 15.30: Kaffe og kage. Pris pr. person, inkl. foredra
get: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for
ikke-medlemmer.
Kl. 16.15: Foreningens generalforsamling. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
Kl. ca. 17: Afslutning.
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Coronaen aflyste Historisk Samfunds årsmøde i marts i Laugesens Have. Nu holdes det i stedet i september på Handbjerg
Hovgaard.

Alle er velkomne til årsmødet/generalforsamlingen og som
mermødet, hvor tidligere museumsinspektør på Holstebro
Museum, Esben Graugaard, holder foredrag om Christen
de Linde og hans slægt, der ejede Handbjerg Hovgaard
fra 1682 til 1843. Titlen på Esben Graugaards foredrag er:
»Vesterlandets konge. En vestjysk matador og hans slægt
på de vestjyske herregårde«.

V I G T I G T:

Af hensyn til kaffen er tilmelding til årsmødet og sommer
mødet nødvendigt. Tilmelding kan ske på Hardsyssel Histo
risk Samfunds hjemmeside www.hardsyssel.org Tilmelding
kan også foretages telefonisk til næstformanden i Historisk
Samfunds bestyrelse, Gudrun Gormsen, på tlf. 9740 1887
eller 5153 6550. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 2.
september.

Handbjerg Hovgaard er ramme om årsmødet og sommermødet 2020.

Handbjerg Hovgaards historie går
helt tilbage til 1400-tallet.

I 1682 blev gården solgt til Christen Linde. Han var en dre
ven og hovedrig forretningsmand, der allerede ejede 12
herregårde på egnen. I 1702 blev Christen Linde optaget i
adelstanden og fik navnet Christen de Linde. Da han to år
senere døde, arvede hans søn af samme navn Handbjerg
Hovgaard og det nærliggende Volstrup.
Slægten Linde ejede Handbjerg Hovgaard i over 150 år fra 1682 til 1843. I dag ejes herregården af Susanne Bon
de. Læs mere om Handbjerg Hovgaards spændende histo
rie på www.handbjerghovgaard.dk og kom og hør Esben
Graugaards spændende foredrag om Linde-slægten.

Historiens Dag i oktober
Næste arrangement i Hardsyssel Historisk Samfund er »Hi
storiens Dag«, der holdes den sidste lørdag i oktober. Det
er ved dette arrangement, at bl.a. Hardsyssels Årbog 2020
præsenteres.
Endnu er stedet for Historiens Dag ikke endeligt fastlagt,
men det vil blive meldt ud til foreningens medlemmer i god
tid via dette nyhedsbrev, sammen med invitation til arrange
mentet.
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Kort fortalt om
Handbjerg Hovgaard

