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21. årgang

Besøg ved bunkere i Hals og Frederikshavn
Onsdag den 6. juni 2018 fra kl 17
De kongelige i Vesthimmerland
Foredrag den 29. juni 2018 kl. 19.30
Nibe, byvandring, generalforsamling
August 2018

Besøg ved bunkere i Hals og Frederikshavn
Vi mødes kl. 17.00 den 6. juni ved bunkeranlægget ved Hals,
helt ude på hjørnet af land. Følg vejen mod Bisnapgård og
derpå ned mod rensningsanlægget. Der fortælles om anlægget
og dets rolle under og umiddelbart efter besættelsen 19401945. Kl. 18.00 afgang til Bangsbo Fort. Vel ankommet til
Kystmuseet Bangsbo Fort ved Frederikshavn fortærer vi den
medbragte mad i museets cafe, hvor der fortælles om
Atlantvolden i Nordjylland. Derefter rundvisning i nogle af de
mange bunkere på stedet, herunder den kommandobunker,
hvorfra de tyske styrker skulle ledes i tilfælde af allieret
invasion i Nordjylland.
Husk at medbringe mad, drikke og godt fodtøj.
Besøg en arkæologisk udgravning
Vi håber på, at arkæologerne har noget spændende at vise frem
den 7. juni og den 16. august. Begge dage kl. 15.
Da der ikke kan sættes et sted for museernes udgravninger på
nuværende tidspunkt, må deltagerne finde disse oplysninger på
Historisk Samfunds hjemmeside efter 1. juni, den 9. august og
på facebook.
De kongelige i Vesthimmerland
Den 29. juni kl. 19.30 på Farsø Bibliotek holder Niels Ole
Ladefoged foredrag om de royale forbindelser til
Vesthimmerland. Kronprinseparret valgte for 80 år siden at
erhverve en jagthytte i Trend, og i den anledning er der på
Farsø Bibliotek fra den 6. juni 2018 til den 30. juni en
udstilling om kongehusets tilknytning til Vesthimmerland.
Foredraget afholdes i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i
Farsø og biblioteket. Og der er gratis adgang.
Generalforsamling 2018 i Nibe
Generalforsamlingen 2018 afholdes i Nibe i forbindelse med en
byvandring med guide.

Torsdagsforedrag
Læs mere om de spændende foredrag på vores hjemmeside og
på facebook
Nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev kommer til december 2018
Jubilæumsserien
Seriens enkelte bind sælges ikke længere i løssalg. Nye
medlemmer får serien som velkomstgave. Desuden kan
jubilæumsbøgerne købes for 200 kr. for hele serien.
Bøger til salg
Af samfundets årbog kan endnu erhverves nedenstående
årgange. Bemærk, at en del findes i begrænset oplag, herunder
antikvariske udgaver. Fra tid til anden skænker venlige
mennesker nogle årgange til samfundet, hvorfor listerne vil
variere fra nyhedsbrev til nyhedsbrev. Pris pr. årgang/pr. bind,
der findes i en digital udgave på hjemmesiden, er 25 kr. +
forsendelse. For seneste årgang 200 kr. + forsendelse, og for de
fire forudgående årgange 50 kr. + forsendelse. Bestilling ved
henvendelse til næstformanden.
Fra Himmerland og Kjær Herred, årgang: 1971, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985,
1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Andre titler á 50 kr., hvor intet andet er nævnt: Olesen: Vor
Frue Kirke, 1978. Christensen: Aalborg Amt, 1979. Farstrup og
Axelsons dagbøger, 1987.

