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Foredrag om REGAN Vest torsdag den 3. februar 2022 kl. 19
på Historisk Museum, Aalborg
60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ligger 5500 kvadratmeter helt unik
danmarkshistorie. Et bunkeranlæg, opført i dybeste hemmelighed i perioden 1963-68
med det formål at huse regering og kongehus i tilfælde af en atomkrig.
Torsdag d. 3. februar kl. 19 fortæller museumsinspektør Ulla Egeskov om REGAN
Vest og Nordjyske Museers planer for det fremtidige museum.
Tilmelding til himmerland.kjaer.herred@gmail.com senest 21. januar 2022.
Foredraget er gratis for medlemmer. Der er 40 pladser til arrangementet, som
besættes efter først-til-mølle-princippet. Varighed ca. 2 timer

Rundvisning i 1870’ernes Nibe tirsdag den 3. maj 2022 kl. 19.
Mødested: Havnen i Nibe.
Rundtur i Nibe, som byen så ud på borgmester Pretzmanns tid i anden halvdel af
1800-tallet. Rundviser er Carsten Bach Nielsen, der er historiker og forfatter til en
romanserie om borgmester Pretzmann.
Efter rundvisningen er der kaffe og kage på havnen cirka kl. 20.45.
Tilmelding på himmerland.kjaer.herred@gmail.com senest 26. april
Turen er gratis for medlemmer.
Der er et begrænset antal pladser på turen.

Besøg ved arkæologisk udgravning ultimo maj eller primo juni
En arkæolog fra Nordjyske Museer viser rundt og fortæller om en aktuel arkæologisk
udgravning.
Tid og sted samt mere information om arrangementet annonceres på Facebook og
på hjemmesiden www.histsamf.dk , når vi ved, hvilken konkret udgravning, der skal
besøges.

Tur til Rørdal Lufthavn lørdag den 6. august 2022 kl. 13-ca. 16
Vi mødes på Aalborg Portland, hvor rundviser Bent Ole Borup vil fortælle om
området. Herefter samles vi op af en bus, som kører ind på Rørdal Lufthavn, hvor der
både vil blive fortalt om området og blive lejlighed til at bese bunkers i dette. Derfor
er fornuftigt fodtøj og lommelygte en god idé, da disse ikke er oplyste, ligesom
påklædning bør tage højde for, at disse bunkers kan være snavsede. Der må
påregnes nogen egenbetaling til turen.
Tilmelding på himmerland.kjaer.herred@gmail.com

MultiAalborg – migrantfortællinger på tværs onsdag den 7.
september 2022 på Stadsarkivet i Aalborg kl. 19.00
Arkivar Bente Jensen holder foredrag om migration til Aalborg fra 2. Verdenskrig til i
dag. Arbejdet er en del af projektet MultiAalborg, der gennem livshistorier giver
indblik i livet som etnisk minoritet i Aalborg. Historierne bliver sat ind i ramme, der
fortæller om flygtninge og arbejdsmigranters historie i byen.
Arrangementet er gratis for medlemmer
Efter foredraget er der generalforsamling samme sted.

Generalforsamling på Aalborg Stadsarkiv onsdag den 7.
september 2022 ca. kl. 20.30
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Historisk Samfund for Himmerland og
Kjær Herred på Aalborg Stadsarkiv.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af styrelsesmedlemmer og revisor.
På valg er Arnt Johansen, Dorte Christensen, Klem Thomsen
5. Eventuelt
Tilmelding til foredraget og/eller generalforsamlingen senest den 4. september på
Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

Historisk Bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december 2022 se facebook og hjemmeside for flere informationer
Historisk Samfund vil som sædvanlig være repræsenteret på den årlige bogmesse,
hvor man kan se og høre om nye bøger om det historiske Nordjylland og sikkert gøre
et godt bogkup. Det bliver formentlig søndag 4. december 2022.

Præsentation af Årbog på Aalborg Stadsarkiv
tirsdag den 6. december 2022 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, på cykel eller i bil. De, der
måtte have lyst til at give Historisk Samfund en sådan håndsrækning, vælger selv
bogpakkerne ved årbogspræsentationen på Aalborg Stadsarkiv den 6. december kl.
16-17.30. Der er igen i år 1 flaske vin pr. 10 bøger, som medlemmerne udbringer,
som tak for indsatsen.

Se i øvrigt på hjemmesiden og facebook for ændringer i
programmet.
Forhåbentlig kan vi byde på flere arrangementer end de her nævnte, hvis vi med kort
varsel får tilbudt et interessant foredrag eller en rundvisning. Vi orienterer altid om
sådanne arrangementer på facebook, hjemmeside samt via e-mail, så vi vil meget
gerne have alle medlemmers e-mailadresse. Den kan f.eks. sendes til
Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

Nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev kommer i december 2022

Bøger til salg
Historisk Samfund har et restlager af vores gamle årbøger, ligesom venlige
mennesker fra tid til anden skænker samfundet nogle bøger. En oversigt over de
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,
jubilæumsserien samt et årskort til Nordjyske Museer. Vi tilbyder også et
familieabonnement til 300 kr. med et sæt af de ovennævnte bøger samt to årskort til
Nordjyske Museer.
Formand
Dorte Christensen Dortehist1@gmail.com
Kasserer
Mie Rise Jönsson mie.joensson@aalborg.dk
Næstformand, sekretær
Søren Beukel Bak 4bak@stofanet.dk
Hjemmeside: www.histsamf.dk
Facebook: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred Startside|Facebook
Mailadresse: Himmerland.Kjaer.Herred@gmail.com

