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Kommende arrangementer

Første etape af Kulturarvsstyrelsens store projekt Danmarks oldtid i landskabet er nu gennemført. 15
fortidsminder er nyformidlet og flere vil følge. Ved Skelhøj mellem Holsted og Ribe er der lavet en P-plads, sat
nydesignede skilte op, ryddet op og soigneret. Foto: Kira Krøis Ursem. Læs mere om de enkelte lokaliteter på
Kulturarvsstyrelsens hjemmeside:

www.kulturarv.dk

Årsmøde 2011: Steen Hvass og Kulturarven,
Foreningens årsmøde finder sted lørdag den 7.maj 2011 kl. 13-16 i Kongernes Jelling. Efter
generalforsamlingen og den efterfølgende kaffepause, dvs. kl. ca. 14.30, vil Kulturarvsstyrelsens

afgåede direktør Steen Hvass fortælle om hvordan arbejdet med nationens kulturarv har udviklet sig
i tiden efter Kulturarvsstyrelsens oprettelse i 2002 frem til 2011 og vil herunder også komme ind på
Jelling. Der er fri adgang til denne del af mødet!
PS! Fra bestyrelsen vil vi gerne opfordre til at man betaler kontingentet for 2011 (170 kr.) snarest
muligt og gerne inden årsmødet den 7.maj!

Sommerudflugt til Krengerup
Foreningens sommerudflugt lørdag den 27.august 2011 går til herregården Krengerup på Fyn.
Godset ejes af familien Rantzau, som vi allerede har mødt under besøget på Rosenvold ved Vejle.
Krengerup er et stort og imponerende herregårdsanlæg opført 1772-83 af arkitekten Hans
Næss(1723-95), elev af den kendte arkitekt Nicolas Henri Jardin (1720-99), for general greve
Fredrik Rantzau. Hovedbygningen er i nyklassicistisk stil i to etager og udgør sammen med
bindingsværksbygningerne i den indre avlsgård, der er fra 1770erne, et helstøbt og fornemt anlæg.
Krengerup er i dag åbent for besøg og vi mødes kl. 13.30 på parkeringspladsen ved
hovedbygningen, hvor vi har bestilt omvisning, der vil tage ca. 1½ time. Af hensyn til
omvisningens tilrettelæggelse og reservation i cafeen samt evt. hjælp til transport, vil vi bede om at
man tilmelder sig på enten foreningens hjemmeside: www.hsso.dk, Vejle Museum på tlf. 76 81 31
00 eller på e-mail til: hssovejle@gmail.com, senest mandag den 22.8.2011

Vellykket Lokalhistorisk Inspirationsdag den 26.februar 2011
Henved 60 deltagere flokkedes denne lørdag til Aktivitetescenteret i Egtved. At dømme efter deres
tilbagemeldinger var det en vellykket dag, hvor de fik mulighed for at hente inspiration til deres
lokalhistoriske interesser, hvad enten det handlede om arbejdet i det lokale arkiv eller en almindelig
interesse for fortidens mennesker, begivenheder, huse og/eller mindesmærker. Bestyrelsen vil på sit
kommende møde diskutere muligheden for at gøre den Lokalhistoriske Inspirationsdag til en årligt
tilbagevendende begivenhed. Vi hører naturligvis gerne ideer og forslag til et sådant arrangement!

Prøv at kigge i de gamle Vejle Amts Årbøger, som nu kan
findes på nettet!
I samarbejde med Vejle Stadsarkiv er det lykkedes at gennemføre en scanning af Vejle Amts
Årbøger fra 1905-7. De scannede årbøger vil snarest blive lagt ud på nettet, så man fra foreningen
hjemmeside kan søge i de gamle hefter. Falder denne prøvekørsel heldigt ud, er det vores hensigt at
søge støtte til at få scannet samtlige årbøger, så de kan blive tilgængelige elektronisk for alle. Kig
ind på foreningens hjemmeside eller følg linket her: http://www.hsso.dk/pdf/vejle-amts-aarsboeger1905.pdf og send os en kommentar!

Nyt fra Museer og Arkiver

Museerne i Fredericia
Soldater-weekend på Bymuseet
30. april og 1. maj 2011. Lørdag kl. 12-20 og søndag kl. 10-16.
Kom og oplev historien, når De Danske Landsoldater slår teltene op og viser, hvordan soldater
levede i midten af 1800-tallets Danmark. Landsoldaterne viser forskellige prøver på soldaterlivet,
f.eks. madlavning over åben ild, eksercits og skydning.
Der bliver også mulighed for at beundre soldatertelte og soldaternes uniformer, som alle er
nøjagtige kopier efter originale mønstre, ligesom udrustningen – brødposer, feltflasker og tornystre
med indhold. Nogle er endda originale. Alle landsoldaternes våben, dvs. geværer, bajonetter og
sabler, har været brugt i krig, og geværerne er forladevåben, der lades med sortkrudt.

Der bliver rig lejlighed til at snakke med soldaterne om både militære- og civile emner fra 1800årene. Endvidere vil soldaterne meget gerne have kontakt med personer, som måske kunne være
interesserede i at blive medlem af korpset.
Arrangør: Museerne i Fredericia
Lege i de glade 50´ere

Lør. d. 14. maj, kl. 10-15 på Bymuseet.
Børn og barnlige sjæle genopliver gamle lege. Prøv f.eks. at spille pind, lege dåsegemme, Halli
Hallo og Slå land.
Det er gratis at deltage.

Vejleegnens Museer

OMVISNINGER I JELLING
Kom og hør om de nyeste arkæologiske opdagelser ved de kongelige monumenter i Jelling.
Der vil være mulighed for at se udgravningsområdet.
Vi mødes ved den vestlige indgang i til kirkegården.
Entre 30, - kr
Torsdag d. 28 april, kl. 16
Søndag d. 01 maj, kl. 14
Torsdag d. 12 maj, kl. 16
Søndag d. 15 maj, kl. 14
Torsdag d. 26 maj, kl. 16
Søndag d. 29 maj, kl. 14
Torsdag d. 09 juni, kl. 16

Museet på´Koldinghus

Søndag d. 12 juni, kl. 14
Torsdag d. 23 juni, kl. 16
Søndag d. 26 juni, kl. 14
Torsdag d. 07 juli, kl. 16
Søndag d. 10 juli, kl. 14
Torsdag d. 14 juli, kl. 16
Søndag d. 17 juli, kl. 14

Dåbstøj i 300 år:
- En udstilling inspireret af
kronprinsparrets tvillingedåb!
Udstillingen kan ses i perioden 12. februar - 15. maj 2011 i Bibliotekssalen.

I forbindelse med kronprinsparrets tvillinge-dåb viser
museet en udstilling med dåbstøj. Udstillingen er
bygget op omkring museets egen samling af dåbstøj
fra 1700-tallet og frem samt 33 indlånte dåbssæt,
hvoraf en stor del er tvillingesæt. Det ældste indlånte
dåbstøj er fra 1860 og det yngste fra 2009.

Horsens Museum

