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Nyhedsbrev nr. 17 - Juni 2018

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.

Velkommen til sommermøde 24. juni i
Søby Brunkulslejer
Mange fulgte sikkert med stor interesse dokumentarserien
»Det Brune Guld« på TV Midt-Vest for nogle år siden. Den
handler om brunkulseventyret - et stykke unik danmarkshistorie og en dramatisk fortælling, som begyndte omkring
1916 og varede ved helt op i 1970-erne.
Dokumentarserien bygger bl.a. på bogen »Det Brune
Guld«, der er skrevet af journalist og forfatter Jan Svendsen, Brande, og blev en bestseller med 8.000 solgte eksemplarer. Jan Svendsen har fulgt bogen op med en revideret udgave med titlen »Søby graver det brune guld«.
Som adviseret i det forrige nyhedsbrev fra Hardsyssel
Historisk Samfund er der søndag den 24. juni mulighed
for at stifte nærmere bekendtskab med både Søby Brunkulslejer og Jan Svendsen. Brunkulslejerne er rammen om
foreningens årlige sommermøde, og Jan Svendsen, der er
en fremragende fortæller, vil guide deltagerne rundt i den
spændende historie. Der bliver også lejlighed til en rundtur
i Søby, der i dag er et fantastisk naturområde.
Mødested: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Søby,
7400 Herning.
Program: Mødet starter kl. 14 og slutter senest kl. 17. På
brunkulsmuseet fortæller Jan Svendsen om brunkulstiden.
Derefter er der rundvisning i det unikke museum. Senere
under mødet er der mulighed for en køretur rundt i området.

V I G T I G T : Af hensyn til kaffen er tilmelding til sommermødet nødvendigt. Tilmeldingen skal ske på Hardsyssel
Historisk Samfunds hjemmeside www.hardsyssel.org senest torsdag den 21. juni kl. 12.
Ovenstående fotos er fra Søby Brunkulsmuseums hjemmeside.

Læs mere om Søby Brunkulslejer på
www.brunkulsmuseum.dk
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Pris: I løbet af mødet bliver der serveret kaffe og kage. Den
samlede pris for entré, kaffe og kage er 100 kr. pr. person.

Hardsyssel Tidende
kan nu også læses på nettet
I forrige nyhedsbrev fra Historisk Samfund (Nyhedsbrev nr.
16 Maj 2018) oplyste vi, at det første nummer af gratisavisen »Hardsyssel Tidende« udkom i april 2018. Den trykte
avis, der er på otte sider, kan nu også læses digitalt på
foreningens hjemmeside www.hardsyssel.org
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Formålet med Hardsyssel Tidende er at styrke interessen
for og samle kræfterne om lokalhistoriske emner i det midtog vestjyske område og øget kendskabet til foreningen og
dermed også styrke medlemstallet i foreningen.
Det er tanken, at avisen skal udkomme to-fire gange om
året. Foreninger, lokalhistoriske arkiver m.fl. har mulighed
for at sende f.eks. pressemateriale til redaktionen af Hardsyssel Tidende til eventuel brug i avisen. Mailadressen på
redaktionen er tidende@hardsyssel.org
Det er for dyrt at distribuere Hardsyssel Tidende via postvæsenet. Derfor lægges avisen frem til fri afbenyttelse på
alle biblioteker og andre offentlige steder, hvor der kommer mange mennesker. Redaktionen af avisen hører meget gerne fra medlemmer af Historisk Samfund, som vil
medvirke ved omdeling af avisen, så den kommer ud til så
mange som muligt. Avisen kan i øvrigt også fås ved foreningens arrangementer - f.eks. ved sommermødet i Søby
Brunkulslejer søndag den 24. juni 2018.

