
 

HISTORISK SAMFUND 

FOR 

HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 

Nyhedsbrev 
Nr. 1    2021     24. årgang 

 

Husk venligst at se på hjemmesiden og facebook, om der er ændringer i 

programmet på grund af coronaen. 
 

Foredrag om konsul Abels Aalborg den 20. april 2021 kl. 19.30-21 

Knud Knudsen fortæller om sin bog på Aalborg Stadsarkiv 

 

Kanalrundfart på Frederik 7.s kanal, Løgstør den 18. maj 2021 kl. 19.30. 

Vi starter ved Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, Løgstør.  

Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com 

 

Byvandring ”i det grønne Aalborg” den 26. august 2021 kl. 15-17 

Byvandring i Aalborg med stadsgartner Kirsten Lund Andersen, stadsarkivar Jesper Thomassen og 

forhenværende stadsarkivar Jens Topholm: Det grønne Aalborg. Start ved Vestre Fjordpark på 

Egholm Færgevej. Herfra går turen videre gennem Vestbyen og ender omkring midtbyen ved 

Aalborghus Slot eller Østre Havn, som forholdene nu passer. Tilmelding på 

Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com 

 

Rundvisning på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 9640 

Farsø den 15. september kl.  19 – 20.30 

Inden generalforsamlingen vil leder af museet Peter Hørup vise rundt på museet. Alle er velkomne 

Generalforsamling den 15. september 2021 ca. kl. 20.30 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og Kær Herred 

onsdag den 15. september ca. kl. 20.30 på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet. 

Dagsorden ifølge lovene:  

1. Formandens beretning.  

2. Kassererens beretning. 

3. Indkomne forslag. 

4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor. 

    På valg er Inger Bladt, Kim Iversen og Flemming Sørensen. Derudover skal der vælges et nyt 

styrelsesmedlem i stedet for Henrik Gjøde Nielsen. 

5. Eventuelt 

Af hensyn til kaffe m.m. vil vi gerne have en tilmelding til arrangementet senest den 10. september. 

Tilmelding på Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com 



Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv - se facebook og hjemmeside 

Historisk Samfund vil som sædvanlig være repræsenteret på den årlige historiske bogmesse, hvor 

man kan se og høre om nye bøger om det historiske Nordjylland og sikkert gøre et godt bogkup.   

 

Præsentation af årbog på Aalborg Stadsarkiv  

tirsdag den 7. december 2021 kl. 16-17.30 

Hjælp til uddeling af årbøger 

Samfundets styrelse håber, at vi igen i år kan få en håndsrækning med uddelingen af årbøger, så vi 

kan spare de meget dyre postudsendelser. Det er en stor økonomisk håndsrækning til samfundet, 

at en række medlemmer i de foregående år har påtaget sig at uddele forsendelserne i forskellige 

områder til fods eller i bil. De, der måtte have lyst til at give Historisk Samfund en sådan 

håndsrækning, vælger selv bogpakkerne ved præsentationen på Aalborg Stadsarkiv den 7. 

december kl. 16-17.30.  

Der er igen i år 1 flaske rødvin pr. 10 bøger, som medlemmerne udbringer, som tak for indsatsen. 

Nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev kommer til december 2021 

Bøger til salg 

Historisk Samfund har et restlager af vores gamle årbøger, ligesom venlige mennesker fra tid til 

anden skænker. En oversigt over disse bøger, som samfundet har til salg, kan findes på 

hjemmesiden.   

Indmeldelse 
Indmeldelse på mail: Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com.  Kontingent udgør 200 kr. Nye 

medlemmer modtager ved indmeldelse den senest udgivne årbog samt jubilæumsserien. 

Formand 
Dorte Christensen, Knud Rasmussens Vej 10, 9210 Aalborg SØ. Tlf.: 23716099. E-mail: 

Dortehist1@gmail.com 

Kasserer  
Klem Thomsen, Heden 9, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Tlf.: 21479306. E-mail: 
klem.heden9@gmail.com 
 

Næstformand, sekretær  
Flemming Sørensen, Oldfuxvej 15, 9000 Aalborg. Tlf.: 98186820. E-mail: taars@tdcadsl.dk 

 

Hjemmeside: www.histsamf.dk 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/881860025222679/ 
Mailadresse: Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com 

 


