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Nyt navn til gammel forening!

Vejle Amts Historiske Samfund hedder nu Historisk Samfund for Sydøstjylland!

På sit årsmøde den 16. maj 2009 besluttede foreningen at tage navneforandring fra Vejle Amts Historiske

Samfund til Historisk Samfund for Sydøstjylland. Det gamle navn oplevedes ikke længere som naturligt,

ligesom det kunne give anledning til forveksling med andre institutioner og foreninger.

Nu som før ville foreningen arbejde med lokalhistorien i det område der omfattes af Kolding, Fredericia,

Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner, samt det område der svarer til den gamle Nørre Snede Kommune.

Nye medlemmer af bestyrelsen

På årsmødet udtrådte Lisbeth Poulsen, Vamdrup, Lars Ebbehøj, Brande, og Søren K. Jacobsen, Fredericia, af

bestyrelsen.  Forsamlingen takkede dem for en fin indsats gennem mange år for det lokalhistoriske arbejde.

I stedet indvalgtes Jesper Bækgaard, Give, Lisbeth K. Nielsen, Vejle og Connie Ramskov, Kolding, til

bestyrelsen.

På bestyrelsens møde den 9.juni 2009 genvalgtes Lars Bjørneboe, Horsens, til formand, Erik Toftgaard,

Vejle, til næstformand og Benny Andersen, Brædstrup, som kasserer, mens John Juhler Hansen, Vejle,

nyvalgtes som sekretær.

På årsmødet kunne formanden Lars Bjørneboe i øvrigt konstatere at foreningen var i fremgang med hensyn

til antallet af medlemmer. Han håbede at diskussionen om de nye kommuneplaner, der skulle afløse de

gamle regionplaner, ville føre til at der også i fremtiden blev passet godt på de historiske kulturmiljøer  i

området.  Han kunne desuden fortælle at foreningen i oktober 2009 ville udgive et stort værk om det

nedlagte Vejle Amts historie fra 1794-2006.



Kommende arrangementer

Sommerudflugt til Harteværket ved Kolding mm. lørdag den 29.8.09 kl. 13.00. Tilmelding til Vejle Museum

senest mandag den 24.august 2009, på telefon 76431200 eller  vkh@vejle.dk

Oplysningerne på foreningens hjemmeside på www.vahs.dk vil i den kommende tid blive ført ajour med de

nye navne.

Nyt fra museer og arkiver

Nyhedsbrevets redaktion modtager nu pressemeddelelser fra museer og arkiver om deres arrangementer,

som vi sender ud gennem nyhedsbrevet. Som læserne vil have opdaget, er vi sommetider nød til at sende

nogen af disse meddelelser ud direkte, hvis der er for lang tid til deadline for nyhedsbrevet og indholdet i

øvrigt opleves som interessant for vores medlemmer.

Lige nu sker der følgende rundt omkring:

Aktiviteter på Vejle Museum: Møllemarked og kanoture

Vejle Museum indbyder alle – store som små – til det årlige møllemarked ved Vejle Vindmølle
på Søndermarksvej 1. Det sker: Søndag den 21. juni kl. 10-17.

Vejle Museum gentager succesen fra sidste år. I juli og august måned tilbyder vi kanoture på
Vejle Å. Turene krydres undervejs med spændende fortællinger om de mange kulturhistoriske
steder i Vejle Ådal

www.vejlemuseum.dk

Aktiviteter på Horsens Museum: Udstilling om menneske og natur gennem 120.000 år

Udstillingen PÅ KLIMAETS BETINGELSER handler om klimaskift i de sidste 120.000 år og

konsekvenserne heraf for natur og mennesker. Udstillingens mål er at tilføje den aktuelle

klimadebat en ekstra dimension: Fortiden. I udstillingen vil man få indblik i, hvordan

klimaændringer altid har været bestemmende for menneskenes liv og vilkår – og omvendt! På

udstillingen kan man besøge både istider og varme perioder og dykke ned i de forandringer,

temperaturskiftene har betydet for dyr og planter – og ikke mindst mennesker. Gennem nedslag i

forskellige perioder vises levevilkårene, og man kan hilse på nogle af de dyr, som gennem tiden var

karakteristiske i Danmark. Opdag også hvor forskelligt området omkring Horsens har set ud. 3500

f.Kr. var vandstanden i fjorden f.eks. 1,9 meter over vandstanden i dag, og fjorden gik i Hansted

Ådal helt op til broen mellem Lund og Lundum. Fremtidsperspektivet er også med på udstillingen –

se om området, hvor du bor, vil stå under vand, hvis vandstanden stiger 2,5 meter.

Udstillingen kan ses fra lørdag d. 13. juni og året ud. Der er sommerferieaktiviteter for børn og

voksne fra 27. juni til 9. august 2009.

www.horsensmuseum.dk



Aktiviteter på Trapholt: Maleri af Franciska Clausen

Trapholt har netop fået et nyt maleri inden for dørene. Et millionværk af den danske malerinde
fra Aabenraa, Franciska Clausen. På grund af finanskrisen var det ikke muligt at finde en
pengestærk køber på auktion, og det kommer nu Trapholts gæster til gode.
www.trapholt.dk

Aktiviteter på Koldinghus: Bæredygtig mode, designer sølvsmede og maleren

Anton Schrøder

Udover museet permanente samling viser Museet på Koldinghus netop nu hele 3 særudstillinger: 

Som en del af Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2009 kan man se udstillingen: Stof til eftertanke om

bæredygtig mode. Ekstravagant haute couture fremstillet af økologiske materialer. Almindeligt hverdagstøj

lavet på fabrikker i ulande, hvor arbejderne behandles ordentligt og får en rimelig løn. Designer-kjoler

hæklet af indmaden fra gamle kassettebånd. Og gode gamle jeans med et lille økomærke på det ene

bukseben og meget meget mere vises på denne store udstilling, der fylder sydfløjens 4 etager frem til

6.9.2009.

Desuden vises en stor retrospektiv udstilling af koldingmaleren Anton Schrøder. Han blev uddannet på

Kunstakademiet, men vendte hjem til fødebyen, hvor han blev indtil sin død i 1965. Her malede han sin by

og dens indbyggere  - godt 60 eksempler på dette vises frem til 2.8.2009

Og endelig udstiller hvert andet år medlemmerne af Danske Sølvsmede/Udstillingsgruppen af november

1976 en række af de førende danske designer sølvsmedes arbejder på Koldinghus, Målet for gruppen var

at puste nyt liv i dansk sølvsmedekunst, der stod foran helt at uddø som håndværk, og gruppen har med sin

indsats været medvirkende til at sikre dansk sølv en fremtid. Udstillingen "Bordets ægte glæder"  løber

frem til 16.8. 2009

www.koldinghus.dk 

Aktiviteter på Museerne i Fredericia: Gamle dage, 6.juli og Jazz under kastanjen

Udstillingen ”Sådan gjorde man i gamle dage” 30. maj - 15. august. 

Udstillingen Slaget om Fredericia 5.- 6. juli 1849. 27. juni - 15. august. 

Fotoudstilling med billeder fra 6. juli-festerne. 28. juni - 15. august. 

Jazz under kastanjen, 28. juni. 

By og voldvandringer d. 2., 5., 6.,9., 16. og 30. juli, og d. 6. og 13. august. 

Høst på museumsgården Kringsminde d. 22. august 

www.fredericiahistorie.dk 


