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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.

Kære medlemmer

Glædelig jul og godt nytår

Gudrun Gormsen - formand
for Hardsyssel Historisk
Samfund.

Coronaen og initiativerne for at forebygge smittespredning
har naturligvis også haft en markant indflydelse på de traditionelle arrangementer og årets gang i Hardsyssel Historisk
Samfund:
Ifølge foreningens vedtægter skal foreningens årsmøde
og generalforsamling afvikles inden udgangen af marts.
Datoen for årsmødet 2020 var berammet til lørdag den 14.
marts i Laugesens Have ved Videbæk, men på grund af coronaen måtte vi aflyse arrangementet.
Senere på året blev myndighedernes retningslinjer for
håndtering af coronaen lempet så meget, at vi kunne gennemføre foreningens sommermøde på Handbjerg Hovgaard og samtidig afvikle foreningens generalforsamling.
Selv om der var ikke færre end godt 100 deltagere i sommermødet, kunne det takket være Handbjerg Hovgaards
ejere, Susanne og Lars Bonde, holdes fuldt forsvarligt og
med tryghed for alle i gårdens store hal. Det blev en dejlig
og minderig dag, bl.a. i selskab med Esben Graugaard, der
holdt foredrag om Christen de Linde og hans slægt.
Der er skabt tradition for, at vi den sidste weekend i oktober holder »Historiens Dag« med bl.a. præsentation af
årets Hardsyssels Årbog og med mulighed for, at deltagerne i mødet kan tage deres eksemplar af årbogen med hjem.
Arrangementet var planlagt til den 31. oktober i Laugesens
Have, men på grund af skærpede corona restriktioner fra
myndighederne måtte vi desværre – også – aflyse dette arrangement.
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2020 har været et mærkeligt og på mange måder dystert år.
Et år, som vi alle altid vil huske på grund af corona epidemien. Et år, hvor epidemien i den grad har udfordret og grebet
ind i vores liv og hverdag.

Hermed vil jeg på bestyrelsens
vegne ønske alle medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår.

syssel Tidende. Også tak til dem, der er med til at omdele
og fordele årbogen og Hardsyssel Tidende, så vi når ud til
medlemmerne og andre, der er interesserede i vores udgivelser. Jeg vil også gerne opfordre jer til at besøge foreningens hjemmeside www.hardsyssel.org hvor der er mange
muligheder for at søge og læse spændende historier.
Hardsyssel Historisk Samfund har i dag ca. 625 medlemmer. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores medlemstal
er faldet markant i de senere år. Selv om mange andre foreninger oplever samme tendens, så vil vi naturligvis gerne
gøre vores til, at vi kan øge medlemstallet og skærpe interessen for den lokale og regionale historie. Som medlem
kan du hjælpe os meget i den retning. Hvis du er glad for at
være medlem af Hardsyssel Historisk Samfund, så fortæl
det til andre og giv dem en opfordring til at blive medlemmer. Medlemskab kan tegnes via bl.a. vores hjemmeside
www.hardsyssel.org
Jeg håber for os alle, at 2021 bliver et bedre år end 2020,
og at coronaen slipper sit tag, så vi kan vende tilbage til
en mere almindelig hverdag. Også i Hardsyssel Historisk
Samfund. Foreløbig har vi fastsat årets første arrangement - årsmødet og generalforsamlingen - til lørdag den 13.
marts i Laugesens Have ved Videbæk. Vi håber meget, at
vi kan gennemføre det.
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Handbjerg Hovgaard var ramme om foreningens eneste arrangement i 2020 –
sommermødet og årsmødet.

Den årlige udgivelse af Hardsyssels Årbog har coronaen
dog ikke fået has på. Årbog 2020 blev afleveret i medlemmernes postkasser inden for de første par uger i november
- enten via et korps af private omdelere med tilknytning til
Historisk Samfund eller via Postvæsenet. Ca. 400 af Hardsyssel Historisk Samfunds ca. 625 medlemmer har fået årbogen via privat omdeling. Det sparer mange udgifter for
foreningen.
Vores gratisavis, Hardsyssel Tidende, har heller ikke været påvirket af coronaen. Avisen, der trykkes i 2.000 eksemplarer, er i 2020 udkommet i to udgaver med meget
læseværdige artikler. Hardsyssel Tidende er blevet en stor
succes og læses af rigtig mange.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til
de forfattere, der leverer artikler til Hardsyssels Årbog, og
de forfattere, der er faste leverandører af artikler til Hard-

Hardsyssels Årbog trykkes i Vinderup Bogtrykkeri. Her er folk fra Hardsyssel Historisk Samfund i gang
med at pakke Årbog 2020 til fordeling blandt foreningens ca. 625 medlemmer. Det er fra venstre: Kurt
Guldbæk, Vinderup, Hans Herping, Ringkøbing, Bent E. Hansen, Bording, Per Axelsen, Stauning, og
Frode Riber, Krunderup.

Bogen om fattiggårde og
fattighuse - en julegaveidé
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I 2016 udgav Hardsyssel Historisk Samfund bogen »Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt« i 1.000 eksemplarer.
Den har i de mellemliggende år solgt rigtig godt, men man
kan fortsat købe eksemplarer af bogen. Måske kan den for
dig være en julegaveidé til familie, venner eller 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
Bogen indeholder 42 artikler fra alle dele af det gamle
Ringkøbing Amt, skrevet af personer med tilknytning til især
de lokalhistoriske arkiver og foreninger. Den er på 280 sider
med fast bind og rigt illustreret med fotos.

