Historisk Samfund for Sydøstjylland

De røde søer
Brunkulsgravene er nu blevet fyldt med regn og grundvand. Man kan på en gåtur rundt i området finde flere
søer med en særpræget rødbrune nuance, som skyldes okker der er opstået under en kemisk proces, hvor
et jordlag, som indeholder svovlkis, er blevet drænet. Se nedenfor om foredrag og udflugt til brunkulslejerne i
Søby i september

Nyhedsbrev juli 2010
Betaling af kontingent
Indbetalingen af kontingentet har nu været i gang et stykke tid. Desværre har kassereren været nød
til at udsende rykkere til en del medlemmer. Vi håber at de vil hjælpe og at de manglende
kontingenter vil blive betalt. Måske vil det være en hjælp hvis vi gensidigt minder hinanden herom?

Nye medlemmer? Giv et medlemskab som gave!
Foreningens bestyrelse har som målsætning at antallet af medlemmer i foreningen kommer op på
650 inden næste årsmøde. I den forbindelse vil vi opfordre til at man bruger medlemskabet af
Historisk Samfund for Sydøstjylland som gave til familie, venner og bekendte, ikke bare i
Sydøstjylland, men også til folk der kommer her fra området men ikke bor her længere. Måske
kunne de have interesse i at høre om fortiden i Sydøstjylland. Foreningen har faktisk en hel del
medlemmer ud over landet!
Sådan gør du:
- Send navn og adresse, telefon og gerne e-mail-adresse på den der skal modtage gaven, med
opgivelse af dit eget navn og adresse og e-mail til kassereren, Benny Andersen, Egevang 4,
8740 Brædstrup, (E-mail: hssovejle@gmail.com eller Tlf.: 75 75 13 90)
- Kassereren vil sende en velkomstskrivelse med orientering om foreningens aktiviteter og
tilbud og sidste års årbog til gavemodtageren og en kontingentopkrævning til dig. Hvis det
ønskes kan vi sende begge dele til dig.
Man kan også, helt enkelt, foreslå familie, venner, bekendte at melde sig ind via hjemmesiden
www.hsso.dk!

Kommende arrangementer:
Udflugt til Haderslev den 28.august
Foreningens traditionsrige sommerudflugt går i år til Haderslev hvor indsigtsfulde folk vil guide os
igennem byen og besøget i to af byens fornemme kirker: Hertug Hans Kirke og Domkirken. Se
programmet på http://www.hsso.dk/201-Ture%2C-udflugter
Husk tilmelding:
- Hjemmesiden for Historisk Samfund for Sydøstjylland, eller
- E-mail: hssovejle@gmail.com

Brunkul, flyveplads og flygtninge: To foredrag og en
udflugt til minder fra krigens tid!
Det brune guld: Foredrag ved Jan Svendsen
Jan Svendsens bog, Det brune guld er formentlig den ultimative historie om Danmarkshistoriens mest
mærkværdige boplads og arbejdsplads. På otte hektiske år i 1940’erne mister 79 arbejdere livet, mens
andre finder en guldgrube i brunkulslejerne. Vi ser små filmklip og en stribe fotos, som fortæller
brunkulsfolkenes historie.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Brædstrup Bibliotek og Brædstrupegnens Aftenskole

Mandag den 13. september 2010 kl. 19.00

Pris:
50 kr. incl. kaffe og småkager.
Hvor:
Foredragssalen, Brædstrup Bibliotek, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup
Tilmelding senest 9. september:
- Hjemmesiden for Historisk Samfund for Sydøstjylland, eller
- E-mail: hssovejle@gmail.com eller
- Tlf.: 75 75 13 90

Vil du med på en bustur efterfølgende??

Udflugt til de gamle brunkulslejer i Søby og
brunkulsmuseet ved Arnborg
Brunkulslejrene er absolut et besøg værd. Der er meget plads at bevæge sig rundt på, og den
genetablerede natur byder på mange oplevelser. Og er man til kulturhistorie, så kan man se den
gamle købmandsbutik, spiseskuret, gravemester Søren Kristensens Hus og andre levn fra fortiden.
Der er over 3000 tdr. land bestående af høje sandtipper og dybe brunkulsgrave.
Udflugten arrangeres i samarbejde med Brædstrup Bibliotek og Brædstrupegnens Aftenskole

Lørdag den 18. september 2010
Afgang fra P. pladsen ved Biblioteket, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup - kl. 13.00
Forventet hjemkomst kl. 18.00.
Pris: 150 kr. inkl.: Busturen, entre, guide på rundturen og kaffe med sandwich.
Tilmelding senest 9. september:
- Hjemmesiden for Historisk Samfund for Sydøstjylland, eller

-

E-mail: hssovejle@gmail.com,

Den gamle flyveplads ved Gl. Rye : Foredrag med
billeder ved Annette Foth-Jakobsen fra Gl. Rye
Flyvepladsen ved Gl.Rye er et spændende lokalhistorisk emne. Foredraget vil handle om flyvepladsens
historie fra 1935 til 1948, og selv om man allerede kender noget til flyvepladsen vil der helt sikkert være
historier, som man ikke har hørt før. Det gælder f.eks. om hvordan de mange tyske soldater under krigen
satte deres præg på livet i Gl. Rye og Ry. Det gælder også beretningen om livet bag pigtråden i den store
tyske flygtningelejr der opstod på pladsen ved Salten Langsø efter krigen, om bl.a. lejrpræsten og hans
familie, om de problemer, der opstod, da mange tusinde flygtninge levede tæt sammen over et langt
tidsrum, og endelig om de store forandringer lejren gennemgik fra dens start i 1945 indtil dens opløsning i
1948.
Arrangeres i samarbejde med Brædstrup Bibliotek og
Brædstrupegnens Aftenskole.

Torsdag 23. september kl. 19.00
Pris:
50 kr. incl. kaffe og småkager.
Hvor:
Foredragssalen, Brædstrup Bibliotek, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup.
Tilmelding senest 18. september.
- Hjemmesiden for Historisk Samfund for Sydøstjylland
- E-mail: hssovejle@gmail.com
- Tlf.: 75 75 13 90

