	
  
	
  

Nyhedbrev fra HSSØ – Juni 2013
Sommerudflugt til Middelfart
Lørdag den 24. august går foreningens sommerudflugt til Middelfart. Vi skal besøge Middelfart Museum Psykiatrisk
Samling, samt på byvandring i Middelfart.
Psykiatrisk Samling har til huse i Teglgårdsparken, i en af de tidligere patientbygninger på Middelfart
Sindssygehospital. Det var i drift fra 1888 til 1999 og ligger smukt ned mod Fænøsund. De smukke omgivelser var nøje
indtænkt i datidens behandling af de sindslidende som et middel til at give sindet ro. Samlingen er en fascinerende rejse
ind i hverdagen og vilkårene for patienter og ansatte, opbygget i en af de gamle afdelinger. Her kan man se
instrumenter, inventar fra sengestuer og opholdsrum, beklædning osv. Vi bliver guidet rundt af museumsleder Maiken
Nørup, Middelfart Museum.
Kl. 14.15 går vi fra Psykiatrisk Samling på byrundtur, hvor arkitekt Alex Høyer vil vise os rundt i de gamle gader i
Middelfart købstad og øse af sin omfattende viden om såvel bygninger som om byens lokalhistorie. Kl. 15.30 når vi
frem til et af Middelfarts ældste huse fra 1584, Holms Hotel, i byens gågade. Mod forudbestilling er der dækket
kaffebord op til dem, som ønsker at drikke eftermiddagskaffe der.

PROGRAMMET SER SÅLEDES UD:
Kl. 13.00 mødes vi Teglgårdsparken 17, første sal, og bliver vist rundt af Middelfart Museums leder.
Kl. 14.15 byvandring fra Psykiatrisk Samling rundt i det gamle Middelfart, hvor arkitekt Axel Høyer viser os rundt.
Kl. 15.30 drikker vi kaffe og spiser lagkage på Holms Hotel, Algade 60, Middelfart. Pris pr. person 90 kr.

Tilmelding til sommerudflugt skal ske senest den 18. august 2013 på – denne side – eller e-mail: hssovejle@gmail.com
– Turen er gratis og man behøver ikke at deltage i kaffebordet.

Fra Finland til Danmark 1943
- De gode hensigters tid
Foredrag med Tapio Juhl om at være finsk krigsbarn under 2.
Verdenskrig.
Onsdag 29. maj 2013, kl. 19.00 på Koldinghus.
Foredraget finder sted i tilknytning til udstillingen "Evakueret
til Kolding". Læs om udstillingen her >>
Der er adgang til foredraget, når der er betalt entré til museet.
(Voksne: 75 kr., Pensionister: 60 kr.. Studerende 35 kr.
Medlemmer af Museumsklubben 0 kr.)
Foredragsholder Tapio Juhl, billedkunstner og tidligere skoleleder fortæller i sit foredrag dels om Finlands voldsomme
historie med republikkens opståen, borgerkrigen og landets selvstændighed i 1917 samt tiden op til i dag. Desuden vil
han fortælle sin egen historie - om sin rejse til Danmark i 1943 og om tiden herefter.
Tapio Juhl er født i Karelen (tidligere en del af Finland) i 1941. På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939 –
1945 kom han som flygtning til Danmark i 1943 sammen med sin tre år ældre bror. 70.000 børn i alderen fra et til ni år
blev i det man kaldte ”verdenshistoriens største flytning” sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764.
Af dem kunne 451 af mange årsager blive i Danmark. – Tapio Juhl er en af dem. Det er den historie, han gerne vil
fortælle. Også om den enestående hjælp, enkeltpersoner, organisationer og virksomheder frivilligt ydede for den finske
sag.
Foredraget finder sted i tilknytning til udstillingen "Evakueret til Kolding".
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Madrid har været på besøg, og det samme har Beijing og Washington DC.
Alle disse store museumsbyer har været på besøg i Vejle, og det har de for at lære om, hvordan man opbevarer
kulturskatte efter højeste standard og til laveste pris.
Det er de nemlig rigtigt gode til på Center for Bevaring af Kulturarv, også kendt som konserveringscentret.
Centret er faktisk så stor en succes, at man nu er nødt til at udvide fællesmagasinerne.
Derfor inviteres pressen til indvielse af tilbygning fredag den 31. maj kl. 12.
Der vil være museumsfolk og politikere, traktement og taler og ikke mindst en gruppe dygtige konservatorer, som åbner
værkstederne og viser deres håndværk og nye magasiner frem.

	
  

