HARDSYSSEL

HISTORISK SAMFUND AF 1906

Nyhedsbrev nr. 33 - januar 2022

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

Godt nytår!
Gudrun Gormsen.

2021 blev desværre endnu et år, hvor corona pandemien
udfordrede os alle og på mange måder greb ind i vores liv
og hverdag. Som de fleste andre foreninger blev Hardsyssel Historisk Samfund naturligvis også ramt af de begrænsninger, som pandemien i perioder af året satte for vores aktiviteter.
Ifølge foreningens vedtægter skal vores årsmøde med generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts.
I 2021 måtte vi aflyse mødet på grund af corona restriktionerne. Det blev i stedet gennemført den 4. september i
sammenhæng med vores sommermøde i Laugesens Have
ved Videbæk. Det lykkedes også at gennemføre vores tredje årlige arrangement, Historiens Dag, den 30. oktober på
Holstebro Museum. Begge møder var meget vellykkede og
Historiens Dag med rigtig mange deltagere.
I skrivende stund er vi stadig ikke sluppet fri af coronaen,
men den forhindrer os ikke at være i gang med planlægningen af foreningens tre arrangementer i 2022 – årsmødet/
generalforsamlingen, sommermødet og Historiens Dag:

Foreningens årsmøde er lørdag den
5. marts 2022 i Remisen i Brande, der
i dag er kultursted.

generalforsamlingen vil Kurt H. Jørgensen, der har været
journalist på Herning Folkeblad, fortælle om gavlmalerierne
i Brande, som han også har skrevet en bog om. Desuden vil
Per Holten fortælle om Remisen, bl.a. om, hvordan stedet
fungerer som mødested i dag, og hvordan Brande blev et
jernbaneknudepunkt i starten af det 20. århundrede.
Vi håber meget, at coronaen ikke sætter en stopper for vores årsmøde. I god tid før mødet vil du via vores nyhedsbrev få den endelige invitation til årsmødet med program,
pris for arrangementet, hvordan du skal tilmelde dig og sidste frist for tilmelding. Men sæt allerede nu kryds i din kalender ved lørdag den 5. marts.
Datoen og stedet for vores sommermøde, der plejer at
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Datoen og stedet for årsmødet med generalforsamling er
på plads. Det bliver lørdag den 5. marts i kulturstedet Remisen i Brande, og programmet er også lagt fast. Inden

Hermed vil jeg på
bestyrelsens vegne gerne ønske alle
et godt nytår.

Gudrun Gormsen
formand for
Hardsyssel Historisk Samfund
af 1906

Nyhedsbrev nr. 33 - 2022

Brande var i starten af det 20. århundrede et jernbaneknudepunkt. Det kan
man høre mere om ved årsmødet i
Hardsyssel Historisk Samfund lørdag
den 5. marts i Remisen i Brande.

blive holdt i juni eller august, er endnu ikke på plads, men
vi håber at kunne annoncere sommermødet i vores næste
nyhedsbrev. Datoen for Historiens Dag, hvor vi bl.a. præsenterer årets udgave af Hardsyssels Årbog, er lagt fast.
Det bliver lørdag den 29. oktober, men stedet for dagen er
endnu ikke helt på plads. Men det kan du også læse nærmere om i et kommende nyhedsbrev.
I bestyrelsen håber vi, at vores medlemmer også i 2022
vil få glæde af vores arrangementer og af vores årbog. Vi
modtager altid gerne forslag om og ideer til aktiviteter, som
kan have medlemmernes interesse.

