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Nyhedsbrev juni 2011

Henover sommeren gennemfører mange af egnens museer byvandringer og udflugter til arkæologiske udgravninger. Læs mere
nedenfor.

Årsmøde 2011
Lørdag den 7.maj var der årsmøde i Kongernes Jelling. 36 medlemmer deltog i foreningens
generalforsamling. På hjemmesiden kan man læse referatet af mødet.

Nyvalg til bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalgte Leif Baun, John Juhler Hansen, Connie Ramskov og Lars
Bjørneboe. Nyvalgt blev Vigand Rasmussen, Arne Bendixen og Ove Sørensen

Forhøjelse af kontingentet
Bestyrelsen havde stillet forslag om en forhøjelse af kontingentet for 2012 til 225 kr. Det skete med
henvisning til at der trods betydelige besparelser stadig var et misforhold mellem indtægterne fra
kontingent og andre indtægter (støtte fra kommuner m.fl.). Der var fra et af foreningens medlemmer
indgivet et forslag om en forhøjelse til 200 kr. Ved den efter følgende afstemning blev bestyrelsens
forslag vedtaget.

Steen Hvass og Kulturarven
Efter generalforsamlingen fortalte Kulturarvsstyrelsens afgåede direktør Steen Hvass engageret for
de nu 55 tilhørere om sit arbejde siden styrelsens oprettelse i 2002. Det var en spændende beretning,
der endnu engang illustrerede hvor store forandringer, der sker i disse år, især på grund af de

muligheder som digitaliseringen giver. Det gælder også arbejdet med Kulturarven, hvor især de
mange udgravninger i forbindelse med byggeriet har skaffet megen ny viden om vilkårene for vores
forfædre.

Konstituering
På sit møde den 6.juni konstituerede bestyrelsen sig med Lars Bjørneboe som formand, Erik
Toftgård som næstformand, Benny Andersen som kasserer og John Juhler Hansen som sekretær. Til
redaktionsudvalget for Årbogen genvalgtes Leif Baun, Erik Voss, Peter Bjørn Larsen og Kirsten
Øbro, mens Vigand Rasmussen nyvalgtes.

Kontingent for 2011
Kontingentbetalingerne for 2011(170 kr.) kommer ind stille og roligt. Fra bestyrelsen vil vi dog
gerne opfordre de der endnu ikke har betalt til at man betaler kontingentet for 2011 (170 kr.) snarest
muligt og dermed befrier foreningens kasserer for at sende rykkere.

Bidrag til kommende nyhedsbrev
Vi hører gerne fra medlemmerne, derunder lokalarkiver og museer, hvis de har nyheder om
kommende arrangementer, udstillinger og lignende som I gerne vil have ud i en større kreds.
Send en kort Tekst/beskrivelse evt. med foto til albjoerneboe@mail1.stofanet.dk Det næste
nyhedsbrev kommer ud ca. 22.august 2011. Deadline for bidrag vil være den 20.august. Ønsker
man at komme på nyhedsbrevets postliste kan man sende sit navn og e-mail til ovenstående e-mail
adresse.

Kommende arrangementer
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

Nyt fra Museer og Arkiver
Museerne i Fredericia
Henover sommeren gennemfører Museerne i Fredericia en lang række udflugter og mindre
arrangementer som det nok kunne være værd at tage med. Det vil føre for vidt at nævne dem alle
her, men prøv selv at se efter på museerne hjemmeside på www.musark.dk

Særudstillingen ”Med på moden…- Syersker, konfektion og design”.
Vagtbygningen ved Kongens Port. Øster Voldgade 1, Fredericia.
Åbent onsdag, lørdag og søndag til og med d. 14. august.
Udstillingen viser udviklingen i 1900-årene inden for modeindustrien med skræddersyet tøj,
konfektionsindustriens ”stangtøj”, lingeri, handsker og sko samt en stor samling hatte.
Kvinder fra byens bedre borgerskab gik til skrædder eller syerske og fik syet kopier af de førende
modeller fra modehusene. Men den hastigt voksende konfektionsindustri blev en alvorlig
konkurrent til skrædderfaget, da den masseproducerede smart og funktionelt tøj til et bredere udsnit
af befolkningen.
Fredericia har formået at sætte sit navn på Danmarkskortet inden for modeindustrien i 1900-tallet.
Navne som ”Dranella”, Bent Visti, Studstrups Korsetfabrik og Lennart Raaholt blev banebrydende
for dansk konfektionsindustri og design.

Giveegnens Museum
Sommerens særudstilling PÅ VEJ åbner 11 juni 2011
I udstillingen ”PÅ VEJ”, kan du gå ad den historiske vej og fornemme udviklingen under dine
fødder, mens du ser på de transportmidler, som mennesket gennem historien har brugt til at komme
frem med. Du kan også blive klogere på de påvirkninger som transportveje og køretøjer har haft på
Give-Egnen

Vejleegnens Museer
Rækken af rundvisninger i Jelling fortsætter. Kom og hør de nyeste arkæologiske opdagelser ved de
kongelige monumenter og få mulighed for at se udgravningsområdet. Mødested ved den vestlige
indgang til kirkegården. Entre 30 kr. Rundvisningerne finder sted den 23.juni kl.16, den 26.juni kl.
14, den 7.juli kl. 16, den 10.juli kl. 14, den 14.juli kl. 16 og den 17.juli kl.14.

Horsens Museum
Også Horsens Museum og Byarkiv gennemfører en lang række byvandringer og udflugter til
arkæologiske og historiske seværdigheder henover sommeren. Se nærmere herom på
www.horsensmuseum.dk under aktiviteter.

Museet på´Koldinghus

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2011
7. maj - 30. oktober 2011

Biennalen for Kunstværk og Design er en
konkurrence for danske kunsthåndværkere
og designere, som udmønter sig i en stor
udstilling, der præsenterer det bedste af det
nyeste af dansk kunsthåndværk og design
anno 2011. Udstillingen Biennalen for
Kunsthåndværk og Design vises fra d. 7. maj
til d. 30. oktober 2011 på Museet på
Koldinghus.

Et parketgulv i alle regnbuens farver. En naturtro gople strikket i
uld. En broche, der ligner glitrende sandkorn. En luftig sky i tungt
stentøj. Og en sofa uden stel til trange københavnerlejligheder.
Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2011 er kalejdoskopisk i
al sin mangfoldighed, men emmer alligevel af ro, natur og
fordybelse.

Danmarks Industrimuseum/Horsens

Tegneserier for millioner
21. april - 21. august
Gode historier i generationer
Tintin, Anders And, Asterix, Lucky Luke, Superman og mange, mange flere. Vi kender dem alle! Vi ser dem i avisen, vi har
læst tegneserierne som børn, og når vores børn låner tegneserier med hjem, så er genkendelsens glæde stor ved gensynet
med Kaptajn Haddock, Daltonbrødrene, Obelix eller Spirillen, der har fyldt os med grin, spænding og gode historier i
generationer.
Fra Knold og Tot til Manga
Udstillingen ”Tegneserier for millioner” er en hyldest til tegneserien og dens nu 100-årige historie i Danmark. Udstillingen
bliver delt i tre:
I museets Inforum kan man fra d. 16. april opleve ikke færre end 100 originaltegninger fra alle de store fransk/belgiske
tegnere, såsom Hergé, Franquin, Uderzo og mange andre.
I De Nornske Haller vil man fra 21. april (Skærtorsdag) i Hal 2 kunne opleve tegneseriens historie i 100 år vist gennem en
række temaer, der fortæller om de mange genrer, tegneserierne har budt på gennem årene. Man kan gå på opdagelse i 100
albums – et fra hvert år siden 1911, man kan fornøje sig med en lang række af kendte og populære striber fra aviserne
(originaler fra Storm P., Poeten og Lillemor, Ferdnand’ og mange flere), og man kan bl.a. gå ind i en Lucky Luke saloon eller
se nærmere på Spirits detektivkontor. Superhelte og eventyrhelte vil man også møde, bl.a. den danske eventyrhelt, Willy på
eventyr.
Kort sagt er der noget for enhver, tegneserier fra Knold og Tot til Manga!

Hal 1 er for børn
I Hal 1 indrettes et område for børn og andre kreative sjæle, hvor man selv kan forsøge sig som tegneserietegner. Her vil
være redskaber til rådighed, og hvem ved, måske finder vi nye danske tegneserietalenter?
Se mere på www.art-bubble.dk
Se TV Syds indslag fra Tegneseriefestivalen: http://www.tvsyd.dk/arkiv/2011/4/17?video_id=34171

HADERSLEV MUSEUM
ALLE TIDERS GLASPERLER
18. juni 2011 - 23. oktober 2011
En stor særudstilling af glasperler fra hele verden og til alle tider. Kernen i udstillingen er en privat samling af
glasperler fra hele verden, der er suppleret med museets egne etnografiske og arkæologiske perler.

Perler pynter - men perler er meget mere end udsmykning: Perler viser, hvem du er, og hvor du kommer fra.
Perler bruges i alverdens religioner og siges at have en magisk betydning.
Perler kan handles og transporteres over store afstande – og forbinder dermed folkeslag.
Perler er smykker, symbolik og kommunikation på én gang – på tværs af tid og rum.

