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INFORMATION
Adresse : Formand Hans Skole, Røgildvej 42, Arentsminde, 9460 Brovst
Åbningstider: Første onsdag i hver
måned fra okt. - Apr. fra klokken 19 til
kl. 21
Telefonnummer: 40769460 ( Hans
Skole)

Arentsminde
Lokalhistorisk Arkiv
Foreningens formål er at indsamle og
registrere og opbevare lokalhistorisk
materiale som billeder, dokumenter
med mere hovedsageligt fra Arentsminde, Nørre Økse Enge og Røgild.

Email adresse: 5xskole@gmail.com
Entre: fri entre
Foreningens arkivalier og billeder
findes på ”ARKIV.DK ” der er indgang til din danmarkshistorie.
Efterfølgende billede ”Langeslund Hovedgård” opført 1788, nedrevet 1958.
1959 blev Langeslund Skole opført på
grunden.
Skolen er nedlagt og i stedet er Arentsminde Kulturcenter, hvor lokal historisk
arkiv har til huse.
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INFORMATION:
Adresse: Biersted skole, kælderen,
Idrætsvej 11, Biersted, 9440 Aabybro.
Der er adgang med trappelift for
kørestolsbrugere og gangbesværede.
Åbningstider: Første mandag i måneden kl. 14-16 og 19-21, eller efter aftale
med et bestyrelsesmedlem.
Tlf. i åbningstiden: Martha Dahl Pedersen 20247361.
E-mail: bnlokalhistorisk@gmail.com.
Gratis adgang i arkivet.
Foreningens arkivalier og billeder
findes på ”ARKIV.DK ” der er indgang til din danmarkshistorie.
Yderligere information findes på
Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske
Forening.
www.jammerbugthistorie.dk

6

Biersted/Nørhalne
Lokalhistoriske
Forening.
Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening dækker hele Biersted Sogn.
Foreningen tilbyder publikum
spændende udstillinger af arkivalier og fotografisk materiale
samt museumsgenstande, der
beskriver Biersted Sogn gennem
tiden – og danner en hyggelig
ramme for familiebesøg, foredragsaftener og skolebesøg. Det
seneste år har der været ca. 500
besøgende. Der er 550 medlemmer, der støtter op om foreningens arbejde. Et medlemskab
koster 25,- kr. Pr. Person. Der er
tilknyttet ad hoc medlemmer til
det frivillige arbejde.
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INFORMATION
Adresse: Bratskov, Fredensdal 8, 9460
Brovst
Email: blsbrovst@gmail.com
Kontakt: Ida Olsen (40 10 29 80)
Lise Danner (20 29 06 04)
Henning Olesen (21 67 09 31)
Åbningstider: i lokalerne på Bratskov
forår og efterår tirsdag kl. 14.30-17.00
(eller se opslaget på Facebook-siden
B.L.S.)

Brovst Lokalhistorisk
Sognegruppe
Formålet med gruppen er at få
en fælles, positiv oplevelse af
”Det gamle Brovst”, altså landet
mellem hav og fjord centreret
omkring Brovst.
Sognegruppens arbejde består
primært i vedligeholdelse af
billeder opsat på whiteboardtavler i lokalerne på Bratskov.
Derforuden arbejder vi med et
meget stort digitalt billedalbum
”Det Gamle Brovst”. Albummet
er at finde i en lukket gruppe på
Facebook, og alle med relationer
til Brovst kan søge om optagelse. Primo 2017 er vi ca. 2.800
medlemmer.
Endvidere har vi Facebook-siden
”Brovst Lokalhistorisk Sognegruppe”, der fortæller om de daglige aktiviteter, møder udeforedrag m.m. (ca. 290 medlemmer).
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Endelig må vi ikke glemme den
store samling af billeder, pokaler
m.m. Vores ikke mindre end 21
gange verdensmester i speedway Hans Nielsen udstiller i
lokalerne på Bratskov.
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INFORMATION:
Bryggergaarden i Fjerritslev: Østergade
1, 9690 Fjerritslev
Fjerritslev Bibliotek: 72 57 85 03 eller
privat: 98 21 29 06
Privat e-mailadresse: ritaogper@os.dk
Gratis adgang på Lokalhistorisk Arkiv,
men med betaling af kopier m.v.
Foreningens arkivalier og billeder
findes på ”ARKIV.DK ” der er indgang til din danmarkshistorie.
www.HanHerred.dk

Den Lokalhistoriske
Sognegruppe for
Kollerup/Fjerritslev
Der er ikke faste medlemmer i
gruppen, men Rita Rendow er
kontaktperson og deltager ved
forskellige arrangementer i lokalområdet.
Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev
samt Bryggergaarden i Fjerritslev er de steder, hvor oplysninger hentes og trådene samles.
Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev:
Danmarksgade 1, 9690 Fjerritslev
Bryggergaarden i Fjerritslev:
Østergade 1, 9690 Fjerritslev
Rita Rendow er at træffe på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev den
første mandag i hver måned kl.
13.00-17.00.

10
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INFORMATION

Det Gamle Bibliotek

Aalborgvej 43, 9460 Halvrimmen,
Brovst

Arkivet har følgende hovedarbejdsområde nemlig indsamling,
Tlf. +45 26 71 05 97
ordning og registrering af arkivalier, samt scanning og registreÅbningstider: Første onsdag i hver
måned kl. 19.00 - 21.30, eller efter
ring af billedmateriale. Arkivet
aftale.
har en samling ejendomsbilleder
Mail: dgbhalvrimmen@gmail.com
og personbilleder m.m. fra lokalHjemmeside: halvrimmengamlebibliotek.dk området som foreningen dækker.
Foreningens arkivalier og billeder
findes på ”ARKIV.DK ” der er indgang til din danmarkshistorie.

Derudover mange elevbilleder
fra den nu nedlagte Halvrimmen
Det Gamle Bibliotek er oprettet i 2002
skole, ligesom der findes en lille
og ledes af en bestyrelse på syv perso- samling fysik instrumenter fra
ner + to suppleanter
skolen
Der udsendes et medlemsblad og et
nyhedsbrev om året til foreningens 70
medlemmer.

Arkivet udmærker sig også ved,
at selve bygningen er ”lokalhistorisk” i sig selv, idet den er bygget
som landets første sognebibliotek af lærer Emanuel Nielsen i
1924. Senere blev den kommunal ejendom, hvor foreningen
har brugsret.
Bygningen står stadig med det

12
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originale interiør og er nok et
besøg værd.

Det gamle bibliotek

Af andre aktiviteter kan nævnes,
at der er produceret to digitale
vandringer, der er forevist ved
offentlige arrangementer. Derudover har foreningen medvirket til
udgivelse af fire skolebøger om
de gamle skoler i den tidligere
Brovst kommune, samt givet
hjæp til slægtsforskere. Arkivet har også, blandt avisudklip
af forskellig art, samt forskellige gamle aviser og blade. Der
findes også indbundne bind med
samtlige nr. af ”Vort eget blad”
der udkom første gang i 1941.
Opfordringen til borgerne lyder
som følger: Lad os bevare denne enestående bygning, der
nu har præget vores bybillede i
over 90 år. Lad os samle minder
om mange af dem, der gennem
tiden har kæmpet og arbejdet for
hver sit, og for Halvrimmen og
omegn.
Kulturmiljøer i Jammerbugten
Turistfolder123.indd 13
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INFORMATION

Egnssamlingen Aabybro

Formand / Arkivleder

Egnssamlingen Aabybro er en
lokalhistorisk samling for hele
Jammerbugt kommune hvis
hovedformål er at indsamle,
renovere, registrere og udstille
redskaber, maskiner og andre
effekter fra landbrugs og industrisamfundet.

Bent Bagge Nøhr
Nørgårdsvej 11, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. +45 9824 4460
Mobil +45 4052 4460
Facebook: Egnssamlingen Aabybro og
travmuseum
Hjemmeside: jammerbugthistorie.dk
Åbningstider: Første lørdag i hver
måned kl. 10.00 - 14.00, eller efter
aftale.

Effekterne er fra starten det 1900
århundrede og frem til vor tid, og
illustrerer udviklingen i landbrugs
og industrisamfundet.

Gratis adgang.
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Travmuseum
Samlingen omfatter også en
afdeling med Travsport og anden
hestesport lokalt og regionalt.
Travmuseet illustrerer udviklingen inden for hestesport og avl,
med hovedvægt på trav.
Da man skulle producere den
nye spillefilm om trav legenden
Tarok, ”Grib drømmen mens du
kan” bidrog Egnssamlingen i
Aabybro med historisk materiale
og effekter til filmen.

Kulturmiljøer i Jammerbugten
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INFORMATION

Egnssamlingen i Saltum

Adresse: Faarupvej 3, 9493 Saltum

Egnssamlingen er museum og
arkiv for den nordlige del af Jammerbugt Kommune svarende til
tidl. Pandrup Kommune. SamTelefonnummer: 98 88 18 75
lingen er åben hele året rundt,
hvor der er adgang til de mange
Email: info@egnssamlingen.dk
lokalhistoriske udstillinger samt
Entré: Entré for udstillinger: 30 kr. per
vort arkiv og læsesal. Et særkenperson, børn u/ 12 år gratis ifølge med
de for samlingen er de mange
voksne.
frivillige, der levendegør udstilI forvejen meldte skoleklasser gratis
lingerne med arbejdende værkadgang. Museets og arkivets samlinger steder, der arbejder hver tirsdag
er søgbare via portalen arkiv.dk
formiddag kl. 9-12 samt i skoHjemmeside – www.egnssamlingen.dk lernes sommer- og efterårsferie.
Facebook: – www.facebook.com/
Samlingen er en hyggelig ramegnssamlingen.hvetoherred
me for et familiebesøg, en udflugt eller et skolebesøg, hvortil
der laves specielle skoleforløb.
Samlingen, der råder over ca.
1.200 m2 lokaler, rummer også
en udstilling fra 1950’erne, der
desuden benyttes til erindringsformidling for demente. De
seneste år er der kommet ml.
7-7.500 gæster i huset om året,
og vor Støtteforening udgiver
Turistfolder
Åbningstider: mandag: lukket, tirsdagtorsdag: kl. 10-15, fredag kl. 10-14,
sidste lørdag i måneden: kl. 10-13
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hvert år et årsskrift, der sendes
til dens ca. 1.250 medlemmer et medlemskab koster 125-175
kr. pr. år. Følg vore aktiviteter på
hjemmesiden eller Facebook.
Du kan i øvrigt downloade vor
brochure på hjemmesiden.

Kulturmiljøer i Jammerbugten
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INFORMATION

Kort om bryggeriet

Åbningstider: Hver mandag fra 1. februar til 30. november kl. 11.00 – 15.30
(dog ikke helligdage)

Midt i Fjerritslev ligger Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri. Her bryggede man fra 1897 –
1968 tusindvis af liter hvidtøl.

Andre åbningstider – se hjemmesiden
Besøg uden for åbningstiderne efter
aftale.
Tlf: 98213192
Email: Fjerritslevmuseum@gmail. com
Entre: Voksne 25,00 kr.
børn under 14 år gratis – Grupper på
10 og derover 15,00 kr.
Undervisning/skole gratis.
www.facebook.com/fjerritslevmuseum
Østergade 1, 9690 Fjerritslev
www.fjerritslevmuseum.dk
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I de over 100 år gamle bygninger
står alt, som var bryggeriet stadig
i brug med bryggerkedler, gærkar
og øltønder.
I forhuset ses familiens stuer fra
1890’erne samt vekslende udstillinger fra museets dragtsamlinger.
På maltlofterne findes en omfattende egnssamling.
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INFORMATION:
Adresse: Limfjordsgade 188, 9440
Aabybro
Åbningstider: Åben: 1. torsdag i hver
måned 1930-2200, eller efter aftale.
Kirsten Just 98 27 70 42
Verner Skole 98 27 71 78
infogjoelhistorie@gmail.com

Lokalhistorisk forening
for Gjøl
Gjøl er bl.a. kendt for Gjøltroldene, den gamle Gjøl kro ved
havnen, Gjøl Bredning der i dag
er vildtreservat for store flokke af
trækfugle.

http://gjoelhistorie.123hjemmeside.dk/
Lokalforeningen blev stiftet i 1979
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INFORMATION:

Han Herred Havbåde

Adresse: Slettestrandvej 162, 9690
Fjerritslev

Havbådehuset rummer en udstilling om foreningens forskellige
Åbningstider: se hjemmeside.
projekter og arbejdsområder
lige fra skudehandlen på egTelefon: 20 70 08 70
nen til bygningen af nye både til
info@havbaade.dk
fiskerne i Thorupstrand. I udstilGratis entré, bestilt rundvisning for 500
lingen i havbådehuset kan man
kr.
fordybe sig i fiskeriets historie,
arkiv.dk: nej
og man kan læse og se videoer
www.havbaade.dk
om restaureringen af de 5 ældre
Foreningen har op mod 400 medlemklinkbyggede havbåde fra 1900
mer, og et medlemskab koster 150 kr.
tallet. Man kan se processen
for enkeltpersoner og 200 kr. for familimed at bygge en havbåd, fra køer/ægtefæller. Foreningen har omkring
len strækkes til båden søsættes.
100 frivillige, der driver lagsbådene.
Man kan også se og læse om
Se mere på denne Facebook side:
https://da-dk.facebook.com/HanHerred- skudehandlen og om det vrag,
Havbaade/
der drev ind ved Klim Strand i
1976. En båd, der er bygget lige
efter 1660. Selve huset er også
et besøg værd, da indervæggene er genbrugte limsten fra
egnens huse. Stenene er savet
ud af kridtklinterne.
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På stranden kan man ofte se fire
af bådene i aktivitet, hvor bådelagene gør klar til eller kommer hjem fra fisketur. I værftet
er bådebyggerne i gang med at
bygge eller reparere klinkbyggede både til kystfiskeri.

Kulturmiljøer i Jammerbugten
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INFORMATION:

Historisk Mode

Adresse: 9460 Brovst

Privat samling af kvindemode fra
1920 til 1970.

Åbningstider: Åbner efter aftale
Inger Thunbo 29 40 16 67
it.thunbo@gmail.com
Gratis entré
Facebooksiden Historisk Mode
www.facebook.com/historiskmode

24

Ud over dagligtøj og festtøj
består samlingen af undertøj,
nattøj, strømper, sko, hatte,
smykker, modeblade, kufferter,
hatteæsker og tasker – og ikke
mindst det, tasken indeholdt,
samt det, der stod på toiletbordet. Dette tilsammen gør det
muligt at tegne et tydeligt billede
af kvindelivet i 1900-tallet. Samlingen bruges til historiske modeshows og temaudstillinger. Efter
aftale tager vi også imod skoleelever, der har valgt at skrive opgaver om kvindeliv og mode, og
hjælper designstuderende, der
har brug for at nærstudere specielle modeller i rolige omgivelser. Vi åbner gerne for grupper
og enkeltpersoner, der ønsker at
høre om – og se eksempler på –
kvindemoden i 1900-tallet.
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INFORMATION
Adresse: Tranhøj 6, Tranum, 9460
Brovst
Åbningstider: Tirsdag og lørdag kl.
10.00-15.00
Telefonnummer: 40 87 61 08
E-mail: Koldmosen@mail.dk
Entré: Gratis
Arkiv.dk: Nej
Hjemmeside: www.egnssamlingen-tranum.dk

26

Lokalhistoriske Sognegrupper i Lerup-Tranum
Samlingen rummer spændende
arkivalier, der beskriver oplysninger om ejendommene i områderne, derudover fotografisk materiale fra forskellige årtier. Vi er ca.
10 frivillige, der arbejder med at
samle oplysninger og fotografere
ejendommene. Derudover arrangerer vi egns- og byvandringer.
Har udgivet bogen »Langt ude
i skoven – et liv som skovarbejder«. Rejst to mindesten i
Tranum Klitplantage for faldne
engelske flyvere. Har »adopteret« en jættestue i Tranum Aktieplantage, hvilket indebærer pleje
af denne to gange årligt.
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INFORMATION:
Adresse: Kærvej 7-9, 9440, Aabybro,
c/o Aabybro Efterskole, med indgang fra
Kærvej

Lokalhistoriske Forening
for Aaby Sogn

Foreningens formål er at fremme
og styrke den almene interesse
Åbningstider: Arkivet har åbent for
besøgende alle TIRSDAGE (hverdage) for Aaby Sogns historie, samt
kl. 14.00 - 17.00
drive et arkiv.
Telefon: 42 27 30 11

Indsamle, registrere og bevare
Formand: Svend Andersen
arkivalier, billeder og lydoptagelse, trykt materiale og andre data
Mail: svand@me.com
med tilknytning til Aaby Sogn,
Foreningens arkivalier og billeder findes på ”ARKIV.DK ” der er indgang til din dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid
danmarkshistorie.
og nutid, og stille det indsamlede
www.jammerbugthistorie.dk
materiale til rådighed for offentAaby Sogns Lokalhistoriske Forening
ligheden.
blev stiftet d. 22. maj 1979 blev holdt
stiftende generalforsamling på Aabybro Aaby Sogns Lokalhistoriske ForUngdomsskole.
ening udgiver et årsskrift ”BAVForeningens formål er at indsamle,
NEN” med lokale historier og
registrere og arkivere skriftlig, fotograf- fortællinger. Første udgave blev
isk og andet.
udgiver tilbage i 1988.
BAVNEN findes på foreningens
hjemmeside i Internetportalen
www.jammerbugthistorie.dk
28
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INFORMATION
Adr: Ulveskovskolen. Gl. Landevej 70
Birkelse 9440 Åbybro

Lokalhistorisk forening
for Vedsted og omegn

Samlingen rummer spændende
udstillinger af arkivalier og fotografisk materialer, som ca. 3
Et medlemsskab i foreningen koster 25 gange årligt bliver udskiftet med
andre emner, samt museumskr. pr. person.
genstande der beskriver Vedsted
Tlf: Ingen
sogn gennem tiderne og som
Email: vedstedlof@gmail.com
danner en hyggelig ramme for et
Entre: Gratis
besøg, en udflugt eller et skolebesøg.
Foreningens arkivalier og billeder
Åbningstider: Den anden Lørdag i hver
måned fra kl 9,30 til 11,30, eller efter
aftale med bestyrelsen.

findes på ”ARKIV.DK ” der er indgang til din danmarkshistorie.

Hjemmeside: jammerbugthistorie.dk
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Samlingens støtteforening har
ca 170 medlemmer, hvor et
medlemskab koster 25,- kr.
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INFORMATION
Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, 9460
Brovst

Lokalhistorisk forening
for Øster Han Herred

Lokalhistorisk Forening er støtteorgan for Lokalhistorisk Arkiv,
der er en afdeling af Brovst
Stenaldersamlingen på Bratskov er
åben for publikum kl. 9-15 på hverdage Bibliotek. Arbejdsområdet dækker tidligere Brovst Kommune
Telefon: 72 57 85 00
geografisk.
Arkivet er åbent i bibliotekets åbningstid – se hjemmeside

Foreningens formål er at indsamle, registrere og bevare og
formidle arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelse, trykt materiale, alt sammen med oprindelse
i eller tilknytning til Øster Han
Herred. Foredrag, udstillinger og
større lokalhistoriske projekter
m.m. foregår ofte i samarbejde
med andre aktører, herunder
sognegrupper og Lokalhistorisk
Samvirke for Han Herred.
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INFORMATION
Formand Otto Kjær Larsen
Toftholmvej 124, Ullerup
9690 Fjerritslev
Telefon: 98 22 55 52
otklar@gmail.com
Koordinator Ejgil Bodilsen
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
Telefon: 22 30 57 90
ejgil@bodilsentekst.dk
Fælles postkasse (herunder til redaktionen af Han Herred Bogen): redaktion@sognegrupper.dk
www.sognegrupper.dk
www.hanherred.dk

Lokalhistorisk Samvirke
for Han Herred
Lokalhistorisk Samvirke for Han
Herred er en paraplyorganisation
for de lokalhistoriske foreninger,
sognegrupper, arkiver og museer i Øster og Vester Han Herred, som omfatter følgende 24
kirkesogne: Aggersborg, Arup,
Bejstrup, Brovst, Gøttrup, Haverslev, Hjortdal, Kettrup, Klim,
Koldmose, Kollerup-Fjerritslev,
Langeslund, Lerup, Lild, Skræm,
Torslev, Tranum, Tømmerby,
Vesløs, Vester Thorup, Vust, Øland, Øsløs og Øster Svenstrup.
De lokalhistoriske sognegrupper
refererer til de lokalhistoriske
foreninger områdevis Brovst/
Fjerritslev.
Samvirket er stiftet 24. november 1994 med det primære formål at udgive den lokalhistoriske
årbog Han Herred Bogen, som
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er udkommet hvert efterår siden
1995 (første udgave benævnt
Han Herred Bogen 1996).

lokalhistoriske herredsudstillinger samt en række folkelige projekter såsom Besættelsestidens
Han Herred 2012-15, Festen på
Siden er der kommet en række
Aagaard 2016 og Kunsten i Han
initiativer til i form af Kend din
egn-udflugter, Han Herred Sang- Herred fra 2017.
bogen, sognegruppenetværSamvirket udsender lejlighedsvis
ket Liv i Lokalhistorien, hjemnyhedsbrevet »Liv i Lokalhistoristavnstræffet Træf Han Herred,
en«.

Kulturmiljøer i Jammerbugten
Turistfolder123.indd 35

35

24/04/2017 09.17

INFORMATION
Bryggergaarden i Fjerritslev, Østergade
1, 9690 Fjerritslev.
Vedr. åbningstider: Se museets hjemmeside: www.fjerritslevmuseum.dk
Tlf. i åbningstiden 98 21 31 92 eller
Rita Rendow privat 98 21 29 06
E-mail: fjerritslevmuseum@gmail.com
eller Rita Rendow privat: ritaogper@
os.dk
Ingen entré, møllen kan ses udefra.
www.lyngmoellen.dk

Lyngmøllens Venner af
2012
Lyngmøllen er beliggende på
Grønnestrandvej 230, 9690 Fjerritslev.
Møllen blev opført som gårdmølle til gården Grønnestrand omkring 1886 af gårdens
daværende ejer Johan Kasper
Sørensen. Den blev opført af
drivtømmer og tækket med lyng,
og det var gårdens ejer, der
betjente den, indtil han døde i
1912.
Møllen blev fredet i 1986 og restaureret med bistand fra Nationalmuseet i 1989.
Møllen er aflåst. For yderligere
oplysninger kontakt Bryggergaarden i Fjerritslev.
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INFORMATION

Moselauget

Adresse: Formand Leo Kristensen,
Stien 6, Moseby, 9490 Pandrup

Foreningens formål er at fremme
nutidens interesse for de kulturhistoriske værdier, som egnens
moser er så rige på. Dette sker
ved et arbejdende tørveskær,
der vil demonstrere brugen af de
forskellige graveredskaber og
maskiner brugt gennem tiderne. Der er også muligheder for
andre moseaktiviteter, eventuelt i
tilknytning til den gamle briketfabrik og kalkbrænderierne.

Tørveskæret: Ved Rødhusvej 186 –
fremgår af skilte og banner, når der er
opvisninger
Udstilling: Langgade 83b
Åbningstider: fremgår på vores hjemmeside
Mail: mail@moselauget.dk
Entré: gratis – rundvisninger koster
300,- kr. Foredrag: 300,- kr. + evt.
Kørsel
Hjemmeside: www.moselauget.dk og
facebook.com/moselauget

Der er gratis adgang til aktiviteterne i tørveskæret
Betaling for rundvisninger fremgår på hjemmesiden
www.moselauget.dk
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INFORMATION:
Adresse: Øland Medborgerhus, Hammershøj 3, Øland, 9460 Brovst

Øland Lokalhistoriske
Sognegruppe

Samlingen består af billeder og
diverse arkivalier samt enkelte
genstande. Vi har bl.a. foredrag,
udstillinger og sognevandringer
Bente Kristensen 23 47 51 23 eller
og deltager i de øvrige fællesakBodil Christensen 22 23 67 29l
tiviteter, der foregår i Øland MedEmail: sognegruppen@oeland-lokalhisborgerhus, hvor vores samling
torie.dk
har til huse. I sommerperioden
Entré: Fri entré til samling og mølle
holder vi åbent i Oxholm Mølle,
Hjemmeside: www.oeland-lokalhistorie. hvor der er en mindre udstilling.
dk
Efter aftale modtager vi grupper,
foreninger, skoleklasser og børnehaver, både i medborgerhuset
og i møllen. Sognegruppen er en
del af Netværk Øland og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.
Åbeningstider: 1. mandag i hver måned
kl. 14.00-16.00 eller efter aftale (undtagen juli og december)
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INFORMATION:
Adresse: Tranhøj 6, Tranum 9460
Brovst
Åbningstider: Tirsdag og Lørdag fra kl.
10 til 15
Telefonnummer: 64 66 06 46
Email: egnssamlingen.tranum@bbnpost.dk
Entré: Gratis
Arkiv: Nej
Hjemmeside: www.egnssamlingen-tranum.dk

Øster Han Herreds
Egnssamling
Vi har en meget stor samling
af redskaber og husgeråd, og
det er det ideelle sted for alle,
der kan lide at se hvordan livet
formede sig for vores bedsteforældre og oldeforældre. Her er
oplevelser for voksne og børn.
Egnssamlingen er et levende
museum og mødested for borgerne, hvor den lokale historie
danner rammen om et fællesskab.
Andre af byens foreninger benytter også husets lokaler til
foredrag, møder og foreningsaktiviteter.
Lerup-Tranum sognegruppe har
deres materiale i huset og her er
der mange der henter/søger oplysninger om slægt og forhistorie
om netop deres familie.
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Denne folder er udgivet af Lokalhistorisk Samråd i Jammerbugt
Kommune i samarbejde med
Jammerbugt Kommune.
Lokalhistorisk Samråd i Jammerbugt Kommune er en paraplyforening for alle slægts- og
lokalhistoriske foreninger, arkiver, museer med videre inden
for Jammerbugt Kommune, som
ønsker at være medlem.
Alle slægts- og lokalhistoriske
foreninger, arkiver, museer med
videre inden for Jammerbugt
Kommune får mulighed for at
præsentere deres aktiviteter via
Lokalhistorisk Samråds internetportal jammerbugthistorie.dk
og denne folder Jammerbugthistorie.
18 kulturmiljøer i Jammerbugten
www.visitjammerbugten.dk/danmark/18-kulturmiljoeer-i-jammerbugten
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