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Nyhedsbrev nr. 37 - maj 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.

Smedenes Hus i Lem.

Invitation til sommermøde i Smedenes Hus i Lem

Stationsbyen Lem mellem Ringkøbing og Skjern er ofte blevet karakteriseret som ”Danmarks
største industriby” – målt i forhold til byens indbyggertal. Hvorfor Lem er det, kan man få en grundig forklaring på ved Hardsyssel Historisk Samfunds sommermøde lørdag den 11. juni 2022 kl.
14-17 i Smedenes Hus i Lem, Bredgade 77, 6940 Lem St.
På sommermødet vil Per Lunde Lauridsen holde foredrag om ”Smedene
i Lem”, der også er kimen til vindmøllegiganten Vestas’ historie. Per Lunde
Lauridsen er i dag museumschef i Museum Salling, men har tidligere været
tilknyttet Ringkøbing-Skjern Museum og er tidligere formand for Hardsyssel
Historisk Samfund.
I 1898 blev den 22-årige Hans Søren Hansen smedemester i Lem. Hans
Søren Hansen – eller ”Smed Hansen” - var en opfinder og en gudsbenådet
Per Lunde Larsen, der er
foredragsholder ved
læremester. Hans smedeværksted blev rugekasse for mange dygtige lærlinsommermødet.
ge. Flere af dem startede senere deres egne virksomheder. Smed Hansen
startede en udvikling i Vestjylland, som bærer spor helt frem til i dag. Mere end 100 år efter, at
Smed Hansen startede, har Lem rigtig mange metalvirksomheder– blandt dem vindmøllegiganten Vestas. Grundstenen til Vestas blev lagt i Lem.
Sommermødet starter kl. 14 med Per Lunde Lauridsens foredrag om ”Smedene i Lem”. Under
mødet serveres der kaffe og kage. Pris for entré, inkl. kaffe, er 150 kr. for medlemmer og 200 kr.
for ikke-medlemmer.
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Tilmelding og pris

V I G T I G T:
Af hensyn til kaffen er tilmelding til sommermødet nødvendigt. Tilmelding er på Hardsyssel Historisk Samfunds hjemmeside
www.hardsyssel.org Der er også mulighed
for telefonisk tilmelding til formand i Hardsyssel Historisk Samfund, Gudrun Gormsen, på
tlf. 5153 6560. Sidste frist for tilmelding til
sommermødet er fredag den 3. juni.

Lidt om Smedenes Hus

Smedenes Hus blev opført og indviet i 1992.
Det er et aktivitetshus, der ligger midt i Lem
på en grund, hvor der tidligere var mejeri. Huset rummer bl.a. en udstilling om smedehåndværket og smedeindustrien i Lem. Smedenes
Hus ledes og drives af en fondsbestyrelse
med hjælp fra en støtteforening. Den daglige
drift i huset er baseret på frivillig arbejdskraft.

Skaf et nyt medlem - så får du en bog som gave
Hardsyssel Historisk Samfund vil gerne have flere medlemmer. Hvis
du som nuværende medlem af foreningen vil hjælpe med det, så får
du som gave et eksemplar af bogen om fattiggårde og fattighuse i
Ringkøbing Amt.
Med andre ord: Hvis du kan skaffe et nyt medlem til Hardsyssel Historisk Samfund, så får du en bog gratis. Bogen ”Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt” koster normalt 75 kr. for medlemmer af foreningen og 150 kr. for ikke-medlemmer.

Sådan gør du/I
Når du har skaffet et nyt medlem, sender du pågældendes navn,
adresse og e-mailadresse til Hardsyssel Historisk Samfund på mailadressen mail@hardsyssel.org og oplyser samtidig dit navn og din adresse. Du kan også gå ind
på foreningens hjemmeside www.hardsyssel.org og klikke på ikonet BLIV MEDLEM. Så får du
efterfølgende tilsendt bogen ”Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt”. Bogen indeholder 42
artikler fra alle dele af det geografiske område, som Hardsyssel Historisk Samfund dækker. Den
er skrevet af personer med tilknytning til især de lokalhistoriske arkiver og foreninger. Bogen er på
280 sider med fast bind og rigt illustreret med fotos.
Det årlige kontingent for at være medlem af Hardsyssel Historisk Samfund er 195 kr. (Medlemskabet gælder også for eventuel ægtefælle/samlever). For kontingentet får medlemmerne bl.a.
den årlige udgave af Hardsyssels Årbog. Som et ekstra tilbud til hvert nye medlem får pågældende en tidligere udgave af Hardsyssels Årbog gratis.
På forhånd tak, hvis du vil være behjælpelig med at skaffe nye medlemmer til vores forening. Du
er også velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen for Hardsyssel Historisk Samfund.
Det er:
Gudrun Gormsen, Holstebro, tlf. 5153 6560, mailadresse: gudrun.gormsen@hotmail.com
Frode Riber, Naur, tlf. 4077 8033, mailadresse: fr@friber.dk
Hans Herping, Ringkøbing, tlf. 4022 3738, mailadresse: hans.herping@outlook.dk
Jens Erik Villadsen, Holstebro, tlf 2222 5308, mailadresse: mail@jevilladsen.dk
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Bodil Grove Christensen, Aulum, tlf. 2617 8759, mailadresse: bodil.grove@gmail.com

I næste nyhedsbrev

Mød de frivillige i Lokalhistorisk Arkiv for Gjellerup Sogn
Med jævne mellemrum bringer Hardsyssel Historisk Samfund i sine nyhedsbreve til medlemmerne portrætartikler om og med de lokalhistoriske arkiver i foreningens område. Formålet er at være
med til at synliggøre den store frivillige indsats, der ydes i de mange arkiver for at samle lokalhistorien i fortid og nutid op, så den bliver registreret og gjort nærværende for borgerne i de respektive lokalområder i dag og for fremtidige generationer.
I næste nummer af vores nyhedsbrev kan du møde de frivillige i Lokalhistorisk Arkiv for Gjellerup
Sogn ved Herning og læse om deres arbejde for lokalhistorien i deres lokalområde.
Lokalhistorisk Arkiv for Gjellerup Sogn er det ældste arkiv af sin art i Herning Kommune. Det blev
startet i oktober 1964 og havde de første år til huse i et kælderlokale på den daværende Hammerum Kommuneskole. I dag har arkivet til huse i et lokale i tilknytning til Hammerum Hallen. Seks
frivillige mødes hver torsdag eftermiddag for at bearbejde de materialer, som arkivet modtager.
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn er støtteforening for arkivet og har ca. 225 medlemmer.
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De seks frivillige i Lokalhistorisk Arkiv for Gjellerup Sogn. Bagest fra venstre: Jens Emil Toustrup, Jette Højland,
Jens Jørgen Storgaard Rask og Jørgen Nielsen. Forrest fra venstre: Kaj Lindbjerg og Anders Sørup. Mød dem i næste nummer af Hardsyssel Historisk Samfunds nyhedsbrev.

