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Hvis du har rettelser, kommentarer, forslag til omtaler af 
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Arrangementer: 
 
Juni 
 
9-10 juni 
 
Historisk Marked på Randbøldal-Museet 

  

Løvskoven med sine lysegrønne farver danner rammen om gammeldags 
markedsstemning på hele to markeder i Randbøldal i weekenden d. 9. og 10. 
juni. 



Randbøldal Borgerforenings årlige Valdemarsmarked foregår på pladsen 
overfor kroen om lørdagen.  Det Historiske Marked på Randbøldal-Museet er 
åbent både lørdag og søndag. 
VejleMuseerne Tlf. 76 81 31 00 | www.vejleegnensmuseer.dk	  

 
9-10. juni 
Museet på Koldinghus 
Slotsbasar 
Slotsbasaren byder på oplevelsesweekend på det gamle kongeslot, hvor der 
blandt meget andet er mulighed for at shoppe, høre musik og sang, få vurderet 
dine arvestykker og se udstillingen "PH lampen - om Poul Henningsens 
lysdesign 1924-2012". 

 
9. juni 
Give-Egnens Museum 
Hørdyrkning 
Hen over sommeren og i efteråret 2012 kan du være med til at dyrke hør på 
Give-Egnens Museum. Du kan skridt for skridt være med i processen fra frøene 
kommes i jorden til planterne bliver til tråd. 
Hørren har sammen med ulden været en vigtig del af tekstilfremstillingen i 
Danmark både til tøj og andre tekstiler. Frem til midten af 1800-tallet og igen 
under de to verdenskrige blev der dyrket hør i Danmark i større omfang. 
Hørproduktionen har mange processer. Hørren skal sås, luges, ruskes, vejres, 
knevles, brydes, skættes, hegles og spindes, inden man har en tråd. 
Da tidspunkterne for processerne - efter lugningen - afhænger, af hvornår 
hørren blomstrer, annonceres tidspunkterne primo august – følg med på 
hjemmesiden. 
Pris: 40 kr./voksne, 30 kr./pens./stud. Børn/15. kr. 
Husk praktisk tøj. 
- 
Lugning af marken. 
Lørdag den 9. juni 2012 kl. 10 - ca.11.30 
Denne gang skal vi luge marken for ukrudt, så hørren får al næringen. 
Lugningen er en vigtig proces, så vi kan få de største strå og dermed flest 
hørfibre og i sidste ende mere hørtråd. Dagen starter med en rundvisning i 
udstillingen, hvor vi ser på hvad hørdyrkningen er, og hvorfor den var så vigtig. 
Ovenpå arbejdet fyldes energidepoterne op igen med kaffe/saft og lidt til ganen. 



Ruskning af hørren. 
Vi forventer, at hørren ruskes (hives op af jorden) medio august. 
Give-Egnens Museum www.gem.dk, tlf. 75739375 
 
 
10. juni 
Genforenings- og Grænsemuseet 

Historisk løb/travetur 

Dagen, hvor det ”historiske” løb for motionsløbere og -vandrere afvikles for 
første – men forhåbentlig ikke sidste – gang med mulighed for at få genopfrisket 
den del af danmarkshistorien, som handler om Genforeningen. 

Arrangementet er åbent for alle. Løbere af alle slags, motionister, stavgængere, 
kapgængere, vandrere, familier med børn, børnebørn, hunde og barnevogne. 
Alle er velkomne – også til at være med i almindeligt søndagshyggeturs-
slentretempo, hvor der kan samles appetit til frokost (eller en lækker grillpølse) – 
samtidig med at man får en på ”opleveren”. 

Løbet skydes i gang af formanden for Kulturudvalget, H.C.Jensen denne 
søndag i juni måned kl. præcis 10 på pladsen foran Genforenings- og 
Grænsemuseet. Der er to ruter på henholdsvis 2,7 og 7,0 km. 

Undervejs er der indlagt spørgsmål ved de historiske poster. ”Risikoen” ved at 
svare rigtigt på posternes spørgsmål er højst, at man kan vinde en af de mange 
flotte præmier, som flere af byens handlende har sat på højkant til de 
forhåbentlig mange historieinteresserede løbere, motionister og -familier 

Vel hjemkommet fra løb eller travetur er der mulighed for at købe en grillpølse 
og få slukket tørsten ved Den gamle Grænsekro. 

Der kan parkeres på både kroens P-plads og på pladsen syd for Genforenings- 
og Grænsemuseet. 

Startgebyret – incl. en museumsbillet til Genforenings- og Grænsemuseet – er 
35 kr. for voksne. Børn mellem 10 og 15 år betaler 10 kr. – og børn under 10 år 
deltager gratis ifølge voksne. 
GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET  - Koldingvej 52, Postboks 58, 6070 Christiansfeld – tlf. 7557-3003 



13. juni kl. 19-21 
Kongeåmuseet 
Vi aflægger besøg på Haderslev kaserne,  
hvor kaptajn Helge Moosmann fortæller. 
Samkørsel i privatbiler.  
Afgang fra P-plads ved Kongeaamuseet kl. 18.20 
Kørepenge aftales med chauffør. 
Kaffe: kr. 20,- 
Kongeåmuseet – Jernbanegade 7, Vamdrup 
 
16. juni—22. okt.  
Give-Egnens Museum 
Sommernes særudstilling -  Fra Mormormad til Frysepizza 
Mad er en grundlæggende forudsætning for os. Men mad er ikke bare  
overlevelse, det er også oplevelse og nydelse men også historie. Det, vi  
sætter på bordet, er ikke kun et spørgsmål om smag. Det handler også om  
mode, tradition, teknologi, viden og en række andre forhold.  
Særudstillingen ”Fra Mormormad til Frysepizza” viser den udvikling, der  
har været i maden og køkkenerne fra tiden med det åbne ildsted over  
brændekomfuret til det elektriske komfur. Læs mere om udstillingen i næste 
nyhedsbrev. Åbningstider: tirsdag - fredag 13-16, lør-, søn- og helligdage 13-17, 
mandag lukket –  
Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give - tlf. 75739375, mail: gem@gem.dk. www.gem.dk 
  
 
26. juni –  
Glud Museum 
Højsæson med fuld sommerprogram 

• Arbejdende værksteder, tirsdag, torsdag & søndag kl. 13.30 - 16.30 
• Caféen er åben alle dage kl. 10.30 - 16.30 
Familieaktiviteter, mandag til torsdag kl. 13.30-16.30 
Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde Tlf. 7568 3082 E-mail: post@gludmuseum.dk 
 
 
 
 



Juli 
 
2. - 31 juli 
Industrimuseet I Horsens 
 
Find din indre robot, inde og ude 
 
Sommeren igennem fra den 02. juli til den 31. juli arrangerer Industrimuseet en 
mængde aktiviteter for børnene, så børn og voksne under et besøg kan hygge 
sig sammen og falde lidt ned i ferien. I år handler det om robotter i tilknytning til 
udstillingen "Dyt båt robot". 
 
Museet tænker børn i to grupper. Børn fra 4 til 8 år og børn fra 6 til 10 år. Mange 
aktiviteter kan løses af begge aldersgrupper, men nogen gange er det sjovere 
når ens far og lillesøster er der, mens man tegner og hygger. 
Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17 – 19, 8700 Horsens 
 
 
 
Tirsdag den 24. juli 2012 kl. 13.30. 
Give-Egnens Museum 
 
Når planterne fortæller historier. 
 
Vi går en tur i museets have og skov, mens der fortælles om de planter, som 
man måske går forbi hver eneste dag og bare tænker på som ukrudt uden at 
vide, hvad det kan fortælle os af spændende historier. 
Mange af de planter, som i dag kaldes ukrudt, har tidligere været en vigtig del af 
vore forfædres mad. Undervejs gives en smagsprøve som et eksempel på, hvad 
grøftekantens spisekammer kan byde på. 
Pris: 40 kr./voksne, 30 kr./pens./stud. Børn/15. kr. 
Give-Egnens Museum www.gem.dk, tlf. 75739375 
 
 
 
 
 



August 
 
18-8 
HSSO 
Sommerudflugt 
I år byder sommerudflugten på en byvandring i den centrale del af Åbenrå.    
Museumsinspektør Kim Furdal, Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie, vil 
guide os gennem byen og fortælle dens historie, som går helt tilbage til 1200-
tallet.    Mødestedet er Brundlund Slot i Åbenrå, hvis opførelse blev påbegyndt 
omkring 1410 af Dronning Margrete den I (Danmarks regent 1387-1412). 
Bygningen rummer i dag Kunstmuseet Brundlund Slot, der åbnede i 
1998.   Byvandringen varer 1½ til 2 timer og slutter på Folkehjem, Sønderjyllands 
Forsamlingshus, hvor der drikkes kaffe. Kim Furdal vil på Folkehjem under / 
efter kaffen fortælle om Folkehjemmet, Billedsalen og nogle af de portrætterede 
personer fra den nationale bevægelse.   Åbenrå har været præget af de nationale 
modsætninger mellem dansk og tysk. Fra 1890'erne blev byen centrum for den 
danske nationale bevægelse, og i 1901 erhvervede Sprogforeningen huset, som 
siden dannede rammen om store dansk-nationale møder. H.P. Hanssen rejste 
sønderjydernes krav om den nationale selvbestemmelsesret fra dette sted i 
november 1918; i 1920 blev den ført ud i livet.   Programmet ser således ud:   Kl. 
13:00 mødes vi på parkeringspladsen ved Brundlund Slot, Brundlund Slot 1, 
6200 Åbenrå.  Kl. 13.00 til kl. 15.00 byvandring.  Kl. 15.00 drikker vi kaffe/te med 
rugbrødslagkage og små-kager i Billedsalen på Folkehjemmet. Kaffen med 
disse velsmagende sønderjyske specialiteter koster 75 kr. pr. person.   Tilmelding 
til sommerudflugten med oplysning om antal  ønskede kuverter til kaffebord à 75 
kr. skal ske senest den  10. august 2012 på  – foreningens hjemmeside: 
www.hsso.dk – eller e-mail: hssovejle@gmail.com – eller telefon 75 56 30 56, Kirsten Øbro 
 
26. august 2012 kl. 14-17 
Give-Egnens Museum 
 Børnedyrskue 
 
Oplev de mange udstillede kæledyr, børnenes engagement, pasning og glæde 
ved dyrene. Programmet omfatter også forskellige aktiviteter som eksempelvis 
kunne være hundeagility, kaninhop, fåredrivning og udstilling fra 
kaninavlerforeningen m.v. Der er også mulighed for at se museets udstillinger.  



Har du et dyr, du gerne vil tilmelde til dyrskuet, så kontakt museet senest fredag 
den 17. august, med oplysninger om navn, alder, hvilket dyr du tilmelder, og om 
du vil låne bur. Tilmelding kan ske på mail:gem@gem.dk eller tlf.: 75739375. 
Entre: 40 kr./voksne, 30 kr./pens./stud., Børn gratis. 
Give-Egnens Museum www.gem.dk, tlf. 75739375 
 
 

September  
 

22-23 – 9 
HSSO  
   
To--‐dagesudflugt til Slesvig-Holsten.  
   
Som noget nyt indbyder vi til en todages udflugt til Sydslesvig. Vi kører med 
Ansager Turist ned gennem Jylland og når Frederiksstad, hvor vi opleverdenne 
meget idylliske by og slutter besøget med en sejltur på kanalerne.   Derefter 
kører vi til Tønningen, hvor vi overnatter.   Næste dag skal vi til Hallig Hooge, 
hvor en stor naturoplevelse venter os. I hestevogn kører vi rundt på øen og ser 
udvalgte interessante ting blandt andet øens flotteste rum, som Kong Frederik 
den 6. i sin tid overnattede i.   For spørgsmål om turen ring til 75 56 30 56, 
Kirsten Øbro.  Tilmelding på http://www.hsso.dk/udflugt/sensommertur eller via 
Kirsten Øbro, tlf. 75 56 30 56, senest den 10. august.   Betaling senest den 15. 
august 2012 direkte til Ansager Turist: Kontonummer 7729-4100985. Betalingen 
er den endelige tilmelding. 

22. 9 kl. 15.00 
Kongeåmuseet 
Lektor Mogens Nissen fortæller om 
Historien fortalt ved hjælp af karikaturtegninger 
Entré kr. 40.- inkl. kaffe 
Tilmelding på tlf. 75581294 eller 75581329 
Kongeåmuseet – Jernbanegade 7, Vamdrup 
 
 
 



25. 9  kl. 19 – 21.30 
Give-Egnens Museum 
Forråd til vinteren af markens og havens afgrøder. 
Selvforsyning var tidligere noget, man lagde stor vægt på. Forageren i marken 
var ofte til husholdningsafgrøder. Herudover havde husmoderen urte- og 
frugthaven, der blev dyrket med en overflod af forskellige produkter.  
På en tur rundt i området ved Give-Egnens Museum henter vi afgrøder i have, 
mark og hegn. Undervejs vil der blive fortalt om tidligere tiders muligheder for 
bevaring af grønsager og frugt. Aftenen slutter i Det historiske Køkken, hvor der 
vil blive eksempler på henkogning samt sur- og sødsyltning. Under arbejdet vil 
der være tid til smagsprøver på det fremstillede til kop kaffe/te. 
Pris: 40 kr./voksne, 30 kr./pens./stud.  
Give-Egnens Museum www.gem.dk, tlf. 75739375 
 
 

 

 

 

 

25. september kl. 19.30 
Kongeåmuseet 
Formanden for ”Dansk Vestindiens Venner” 
Jan Freitag 
fortæller om bevaring af danske kirkegårde på St. Croix og St. Thomas 
Kaffe og entré: 25,- 

Kongeåmuseet – Jernbanegade 7, Vamdrup 
 

 

 

 

 



 

 

Indtil 30. September: 
Gårdmuseet Stjernholm – Nim - Brædstrup 

  

 
 



 
Vil du/I være med til at organisere Lokalhistorisk Inspirationsdag 2013? 
  
Arbejdet med at organisere Lokalhistorisk Inspirationsdag 2013 er nu gået i gang. 
HSSØs bestyrelse har fastlagt dagen til den 23. februar 2013 kl. 10-16 og er i gang 
med at finde et egnet sted. Men indholdet , temaer og foredragsholdere har man 
overladt til en arbejdsgruppe at finde frem til. Arbejdsgruppen består foreløbig af Lars 
Bjørneboe, Erik Toftgaard og Palle Bruus fra HSSØs bestyrelse, men vi ser meget 
gerne, at folk udenfor bestyrelsen, gerne med tilknytning til Lokalhistoriske foreninger 
og/eller arkiver er med og/eller giver deres besyv med. Hvis du har lyst til at være med 
i arbejdet (erfaringen siger et til to møder), eller har nogle forslag til hvad og hvem 
bedes du tage kontakt til Lars Bjørneboe, albjoerneboe@mail1.stofanet.dk eller tel. 
75657735, snarest og helst inden sommerferien! 

 
Hjemmesider: 
Besøg Historisk Samfund for Sydøstjyllands hjemmeside og få styr på de tilbud 
og muligheder som foreningen organiserer, f.eks. en sommerudflugt med 
byvandring i Åbenrå og en to-dagestur til det vestlige Slesvig og Hallig 
Hooge: www.hsso.dk . Her kan dette nyhedsbrev også læses kort tid efter 
udsendelsen. Man kan ligeledes tilmelde sig nyhedsbrevet på denne side. 
  
Mange af foreningens medlemmer interesserer sig for fredede bygninger og 
andre historiske mindesmærker i deres område. Kulturarvsstyrelsens 
hjemmeside er en god indgang hertil. Prøv at gå ind 
på www.kulturarv.dk/frededebygninger og se om der er noget for jer! 


