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Nyhedsbrev nr. 11 maj 2017
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med stort og småt om arrangementer, hvad styrelsen har gang i, og
hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

Fra vikingetid til
nutid på Hindsels
I vikingetiden kendte man formentlig ikke til begrebet ferie. I nutiden er der heller
ikke tid og plads til meget ferie for dem, der skal drive et moderne landbrug. Ikke desto mindre er der et anstrøg af både vikingetid og ferie, som den kan tilbringes i nutiden, bag og på herregården Hindsels på Thyholm.
Det kunne deltagerne i Historisk Samfunds årsmøde den 19. marts forvisse sig om. Et
besøg på Hindsels indledte årsmødet, der blev efterfulgt af foreningens årlige generalforsamling på Tambohus Kro. Der var ikke ligefrem godt ferievejr på dagen,
men trods regn, blæst og kulde samlede besøget på Hindsels ca. 70 deltagere.

Hindsels hovedbygning er fra 1760 og
fredet.
Ejerne af herregården Hindsels, Dorthea
og Askov Overgård, var værter for Historisk Samfunds besøg.

To af deltagerne i besøget på Hindsels gårdejer Jens Svendsgård, Tim (tv) og
tidl. folketingsmedlem Henrik Toft, Ulfborg.
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Under besøget fortalte ejeren af Hindsels, Askov Overgård, om stedets interessante
historie, der går tilbage til vikingetiden. Askov Overgårds tipoldefar, Niels, købte
herregården i 1827, og Askov er femte generation på gården, som han overtog i
1981.
I dag er Hindsels en moderne landbrugsbedrift med svineproduktion (ca. 8.000 slagtesvin om året), planteavl og energiproduktion, hvor halm sælges til det lokale varmeværk. Ferie er inde i billedet i den forstand, at herregården udlejer to ferielejligheder til turister. Askov Overgårds hustru, Dorthea, er alternativ behandler og har også
en klinik til formålet på gården.

Ny struktur i ledelsen
af Historisk Samfund
Hidtil har styrelsen for Historisk Samfund haft 10 medlemmer, der var på valg hvert
tredje år. Nu består ledelsen af foreningen af en bestyrelse på fem medlemmer, der er
på valg hvert andet år.
Det var en af konsekvenserne af et forslag til en ændring i Historisk Samfunds vedtægter, som blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. marts på Tambohus Kro på Thyholm.
Det betyder dog ikke, at der er færre til at tage sig af de opgaver, som Historisk Samfund beskæftiger sig med. Det er nemlig også en del af de nye vedtægter, at der hvert
år på generalforsamlingen skal vælges to suppleanter, som kan deltage aktivt i arbejdet i bestyrelsen, og at bestyrelsen efter behov kan supplere sig med op til to medlemmer, som udpeges blandt Historisk Samfunds medlemmer.
De nye vedtægter fik på generalforsamlingen straks direkte virkning på valg til bestyrelsen. Genvalgt til bestyrelsen på de fem medlemmer blev Per Lunde Lauridsen,
Lem, Gudrun Gormsen, Holstebro, Frode Riber, Holstebro, Jens Erik Villadsen, Fjaltring, og Hans Herping, Ringkøbing.
Det hidtidige styrelsesmedlem, Jane Krause, Ørnhøj, havde på forhånd tilkendegivet,
at hun ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. De to hidtidige styrelsesmedlemmer,
Jens Olufsen, Ringkøbing, og Kurt Guldbæk, Vinderup, havde på forhånd tilkendegivet, at de ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, men gerne ville have en løsere tilknytning til arbejdet i Historisk Samfund.
Som suppleanter valgtes Bent Skaarup Pedersen, Stauning, og Per Axelsen, Stauning, og Jens Olufsen, Kurt Guldbæk og Bent Hansen, Bording, er tilknyttet bestyrelsen til løsning af særlige opgaver.
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Fordeling af poster
Efterfølgende er de forskellige poster og opgaver fordelt således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand: Per Lauridsen.
Næstformand og redaktør af Hardsyssels Årbog: Gudrun Gormsen.
Kasserer: Frode Riber.
Sekretær og PR-ansvarlig: Hans Herping.
Webmaster og redaktør af hjemmeside: Jens Erik Villadsen.
Aktivitetsudvalg: Bent Skaarup Pedersen og Jens Olufsen.
Lokalitetsansvarlig og mødeplanlægning: Per Axelsen.
Avisredaktør: Bent Hansen. (Historisk Samfund arbejder med planer om at udgive
en avis).
Ansvar for foreningsdatabase: Kurt Guldbæk.

Per Axelsen, Stauning, (tv) og Bent Hansen, Bording, er nye i løsningen af opgaverne
i Historisk Samfund.
Formanden for Historisk Samfund, Per Lunde Lauridsen, begrundede på generalforsamlingen på Tambohus Kro forslaget til ændringer i vedtægterne om ledelsen af
foreningen:
Vi tror på, at det med denne ændring i vedtægterne vil være lettere at skaffe bestyrelsesmedlemmer, og at arbejdet i bestyrelsen kan gøres mere fleksibelt i forhold til
de opgaver, vi gerne vil påtage os fremover , sagde Per Lunde Lauridsen.
I de nye vedtægter er navnet ”styrelse” ændret til den mere nutidige betegnelse
”bestyrelse”.
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Nyt navn
I 110 år har foreningen heddet ”Historisk Samfund for Ringkøbing Amt”. Det er slut
nu. Fremover er navnet ”Historisk Samfund for Hardsyssel”, men foreningens hovedformål er det samme, som det altid har været – at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhistoriske værdier i det midt- og vestjyske område.
Det nye navn blev en realitet på Historisk Samfunds generalforsamling på Tambohus
Kro den 19. marts, hvor et forslag fra foreningens styrelse til nye vedtægter blev vedtaget.
Styrelsen begrundede forslaget med, at begrebet Ringkøbing Amt er på vej ud af efter
kommunalreformen i 2007. I historisk sammenhæng er det nærliggende i stedet at
bruge Hardsyssel i foreningens navn, da Hardsyssel er den gamle betegnelse for det
område, der stort set svarer til Ringkøbing Amt og omfatter de nuværende Herning,
Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner. De seks
kommuners navne er i vedtægterne i øvrigt med som undertitel til det nye navn
”Historisk Samfund for Hardsyssel”. Og gennem alle 110 hidtidige år har foreningens
årlige årbog haft titlen ”Hardsyssels Årbog”.
Det var ikke alle deltagere i generalforsamlingen på Tambohus Kro, der var enige i
navneskiftet. Flere slog til lyd for, at Ringkøbing Amt skulle bevares i navnet. Da forslaget til navneændring blev sat til afstemning, stemte 32 ud af de 41 stemmeberettigede for.

Nyt design
Det er ikke kun Historisk Samfunds navn, der ændres. Også foreningens visuelle
image er på vej mod en modernisering. I nogle måneder har styrelsen for Historisk
Samfund med hjælp fra designbureauet Complot, der har til huse i Harboøre, arbejdet
med et nyt grafisk design, der skal indgå i foreningens logo, på brevpapir, på en ny
hjemmeside m.m.
Et foreløbigt forslag til det nye grafiske design blev præsenteret på generalforsamlingen, hvor logoet med de gamle herredsmærker er rentegnet. De ni herreder, der indgår i logoet, er Ulfborg Herred, Hind Herred, Skodborg Herred, Vandfuld Herred,
Hjerm Herred, Ginding Herred, Nørre Horne Herred, Bølling Herred og Hammerum
Herred.
Foreningens nye navn og rentegningen af elementerne i det nye logo kan ses i tilknytning til denne artikel. I et senere nyhedsbrev vil vi fortælle nærmere om det nye grafiske design og elementerne i det.
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Mange nye, men samlet
færre medlemmer
Historisk Samfund fik i det forløbne år 48 nye medlemmer. Til gengæld mistede foreningen 59 medlemmer. Så samlet set måtte man konstatere en lille tilbagegang i forhold til medlemstallet i 2015. Ved udgangen af 2016 havde Historisk Samfund 721
medlemmer.
Det fremgik af 2016-regnskabet, der blev fremlagt af foreningens kasserer, Frode Riber, på generalforsamlingen på Tambohus Kro. I 2016 havde Historisk Samfund indtægter på 170.985 kr. og udgifter på 172.271 kr. Årets resultat blev således et underskud på 2.286 kr. Generalforsamlingen godkendte i øvrigt, at medlemskontingentet i
2017 er uændret 160 kr.
I sin beretning på generalforsamlingen omtalte foreningens formand, Per Lunde Lauridsen, bl.a. mange initiativer i styrelsen i det forløbne år for at skaffe nye medlemmer og udvikle Historisk Samfunds profil.
Den sidste borgmester i Thyholm Kommune, Peter Gade, var dirigent på Historisk
Samfunds generalforsamling på Tambohus
Kro. Som tak for indsatsen fik Peter Gade
bl.a. overrakt bogen om fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt af foreningens
formand, Per Lunde Lauridsen (th). Peter
Gade har i øvrigt i 60 år boet i en tidligere
fattiggård i Smerup på Thyholm.

Historisk Samfunds nye logo og gentegningen af de ni
gamle herredsmærker i logoet. Herredsmærkerne er fra
venstre: Ulfborg, Vandfuld, Hjerm, Ginding, Skodborg,
Hammerum, Nørre Horne, Bølling og Hind.
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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2016 kan læses i det nye nummer af
”Hardsyssels Årbog”, der udkommer i oktober 2017.

Sommermøde i august
og Historiens Dag i oktober
Efter årsmødet og generalforsamlingen i marts på Thyholm er bestyrelsen for Historisk Samfund nu i gang med at planlægge to andre arrangementer i løbet af 2017,
hvortil alle medlemmer er velkomne.

Det ene arrangement er det årlige sommermøde. Ved slutningen af redaktionen på
dette nummer af nyhedsbrevet fra Historisk Samfund var stedet for årets sommermøde endnu ikke endeligt på plads, men bestyrelsen satser på, at mødet holdes enten lørdag den 19. august eller lørdag den 26. august. Når mødestedet og indholdet er afklaret helt, får du besked via et nyhedsbrev.
Derimod er datoen og stedet for det andet arrangement - Historiens Dag – helt på
plads. Det holdes lørdag den 28. oktober på Brejninggård Efterskole. Ved Historiens
Dag bliver det årlige nummer af Hardsyssels Årbog præsenteret. Via nyhedsbrevet
får du også yderligere informationer om dette arrangement.

Bogen om fattiggårde
og fattighuse - en gaveidé?
Bogen om fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt, som Historisk Samfund udgav
i oktober 2016, har mange læsere rundt omkring i det tidligere amt. Salget af bogen
forløber meget tilfredsstillende, men der er stadig
eksemplarer af bogen, som kan købes. Har du f.eks.
tænkt på, om bogen kunne være en idé til gave til
familie, venner og 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 er på 282 sider med 43 artikler om fattiggårde og fattighuse og spændende historier om mennesker, der har haft tilknytning til stederne. Bogen er
rigt illustreret med gamle billeder. 40 forfattere,
hvoraf de fleste har tilknytning til lokalhistoriske
arkiver, har bidraget med artikler til bogen.
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