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Reception for årbog 2009

Onsdag den 28.oktober  kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18,
7100 Vejle, for vores nye årbog 2009. Årbogens redaktør, Leif Baun, vil præsentere indholdet og to

af forfatterne vil fortælle om deres artikler. Som vanligt håber vi at se forfattere og medlemmer i
stort tal! For begge parter vil der desuden være mulighed for at få sine eksemplarer med hjem og

derved spare foreningen for portoudgiften.



Uddeling af årbog

Vi har hidtil udsendt årbog mm. til medlemmerne via postvæsenet. Men prisen for udbringningen er
stor og vi vil derfor denne gang prøve at få nogen af dem bragt ud med håndkraft via medlemmerne.
Vi hører derfor gerne fra de af Jer, der kunne tænke sig at give en hånd med på denne opgave. Send
en mail til Steen Wullf Andersen, Vejleegnens Museer STWAN@vejle.dk , på Vejle Museum med

angivelse af hvilket område man kunne tænke sig at tage sig af.

Præsentation af bogen om Vejle Amts Historie

 Bogen om Vejle Amt er kommet fint fra start. Redaktørerne har holdt nogle præsentationsmøder i
Vejle, Kolding og Horsens for medlemmer og andre interesserede. Onsdag den 21.oktober kl. 19 vil

tidligere amtsborgmester Otto Herskind og den ene af redaktørerne, Lars Bjørneboe, præsentere
bogen på et møde på Give Museum, og den 22. Oktober kl. 16 i Fredericia præsenteres bogen ved et

tilsvarende møde på det gamle Rådhus på Bülows Plads. Ved disse møder kan forudbestilte
eksemplarer afhentes.

Foredragsaftener i November

Sammen med årbogen modtager medlemmerne som sædvanlig en oversigtr over vinteren og
forårets arrangementer. Vi lægger allerede ud med to møder i november:

Vejle Ådal fra kilde til fjord- steder og mennesker langs Vejle Å

Naturvejleder Peer Høgsberg holder foredrag med billeder, fortællinger og historier om Vejle Ådal.
Foredraget holdes på Roberthus i Egtved, Tybovej 2, 6040 Egtved  d. 18 november kl. 19.30.  Alle

er velkomne.

Den dynamiske natur – den danske dyreverden fra istid til nutid.

Foredrag ved Kim Aaris-Sørensen, lektor, ph.d.Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk
Museum, Københavns Universitet, onsdag den 25.11.2009 kl. 19.30 i Håndværkerforeningen,

Allegade, Horsens. Tilmelding kan ske til foreningens mailadresse vahsvejle@gmail.com eller til
Vejle Museum, Flegborg 13,1 tv, 7100 Vejle, tel. 7643 12 00 inden den 20.11.09

Læs mere om de to møder på foreningens hjemmeside www.hsso.dk

Nyt fra Museer og arkiver
Horsens Museum deltager i undersøgelse af lokale fællesskaber



Fra 7. oktober kan man via Horsens Museums hjemmeside www.horsensmuseum.dk være en del af
en landsdækkende undersøgelse af lokale fællesskaber og relationer. Bag undersøgelsen står Dansk
Folkemindesamling, der tidligere har gennemført en lignende undersøgelse af lokale og regionale

forskelle. Den første spørgeskemaundersøgelse med titlen Lokale og regionale forskelle resulterede
i knap 750 besvarelser.

Foto: En del af det lokale fællesskab kommer til udtryk i forbindelse med store arrangementer som
Middelalderfestivalen i Horsens, hvor det dog typisk er foreningslivet, der er omdrejningspunkt.

Foto venligst udlånt af Horsens Kulturhistoriske Forening.

Med den nye undersøgelse ønsker Dansk Folkemindesamling at fokusere på den del af
kulturhistorien, som ikke er rettet mod f.eks. bygninger, enkeltpersoner, genstande, virksomheder

eller foreninger etc., men i stedet mod det lokale fællesskab og de lokale relationer. Undersøgelsen
skal afdække fællesskabets vilkår og hvilken betydning det har for sammenholdet i et lokalområde.

Omdrejningspunktet er altså sociale netværk, fællesskaber og relationerne mellem mennesker i
lokalsamfundet.

Vejle Museum i nye rammer
Vejle Museum nedpakker udstillinger og forlader med udgangen af 2009 Den Smidtske Gård i

Vejle. Det sker for at Vejle Museum fuldt ud kan koncentrere kræfterne om opbygningen af
nye, spændende og innovative udstillinger og aktiviteter i museets nye rammer i

Spinderihallerne. Museet forventer at åbne dørene for publikum i 2010-2011.

Læs mere på: www.vejleegnensmuseer.dk/spinderihallerne.htm.

Ophørsudsalg hos Købmand Smidts Eftf. 3.-28. november 2009
I museumsbutikken Købmand Smidts Eftf. afholdes fra tirsdag d. 3. november til lørdag d.

28. november ophørsudsalg. Her er det for sidste gang muligt at opleve stemningen i en
købmandsbutik fra 1950’erne og købe varer som i gamle dage. Butikken sælger glansbilleder,



påklædningsdukker, legetøj fra gamle dage, lidt mundgodt, smykker, bøger og andre spændende
sager.

Sammlung Würth på Trapholt
 Efterårets store udstilling på Trapholt med moderne kunst fra Sammlung Würth er nu åbnet. 

Titlen er Kærlighed ved første blik og er en tour de force gennem det 20. århundredes moderne
kunst. Her kan man opleve navne som: Munch, Baselitz, Magritte, Pissarro, Kiefer, Lichtenstein,

Kapoor, Warhol og mange andre. Se mere på www.trapholt.dk

Arrangementer på Koldinghus

Keramiker Peder Rasmussen viser stor udstilling på Koldinghus 
Særudstillingen ”Det Glasererede Teater” kan ses fra 27.september 2009 til 3. januar 2010. 

Udstilling om stor lokal arkitekt på Koldinghus
”Ernst Petersen 1883 – 1953. Arkitekt i Kolding” 

2. oktober – 15. november 2009
Lørdag 24. oktober, 14.00: Foredrag:”Rosen og Stjernen – en historisk roman” med forfatter

Elisabet Holst. Lørdag 31. oktober, 14.00: Foredrag og rundvisning med keramiker Peder
Rasmussen "Det glaserede teater - Keramik af Peder Rasmussen". 

Fredag 6 og lørdag 7. november : Er du sindssyg - eller bare tosset: "Livskvalitet - positiv
psykiatri ". Temadage om sindslidelser: Arrangør: Frivilliggruppen Koldinghus, Bedre Psykiatri,

Psyk. Info Region Syddanmark. 
Lørdag 7. november, 14.00: Rundvisning: ”Koldinghus 1268-2009”. 

Lørdag 14. november, k. 14.00 : Koncert med SDU’s kammerkor og "Hvad er det - og hvad er det
værd?". Kom og få dine sølvting bestemt og vurderet af Sabrina Ulrich-Vinther, tidl. Bruun

Rasmussen Kunstauktioner og Poul Dedenroth-Schou, Museet på Koldinghus. 
Lørdag 21. november, 14.00: Foredrag og rundvisning med keramiker Peder Rasmussen om  "Det

glaserede teater - Keramik af Peder Rasmussen".

28.- 29. november, 10.00-17.00  og 5. – 6. december, 10.00-17.00
Kunsthåndværkernes Julemarked : Salg af dansk kunsthåndværk og arbejdende værksteder  - Fri

entré




