
Historisk Samfund for Sydøstjylland: 

Nyhedsbrev april 2014 

 

Niels Kjeldsen blev som 24årig dræbt under en fægtning med flere 
preussiske husarer den 28/2/1864 ved Højenhede syd for Vejle. Maleri af 
Frants Henningsen. 

Lørdag 3. maj:  Årsmøde i HSSO 
Sted: Give-Egnens Museum,  Donneruplundvej 2, 7223 Give. 

Program: 

13.00 – 14.00 Årsmøde  



14.00 – 14.30 Kaffe 

14.30 – 16.00 Tea Dahl Christensen taler om ”Niels Kjeldsen. Historiebrug før 
og nu.” 

Kaffen koster 50 kr. Tilmelding på www.hsso.dk eller hssovejle@gmail.com  

 

Søndag 24. august: Sommerudflugt  
Sted: Tamdrup Kirke, Tamdrup Kirkevej 1, 8700 Horsens.  

13.00: Museumsinspektør Lars Pagh fortæller om kirkens historie og den 
næsten 1000årige møntskat, der blev fundet ved kirken sidste år.  

Kaffen får vi ca. 15.30 på Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens. 
Den koster 80 kr. Tilmelding på www.hsso.dk eller hssovejle@gmail.com	  
	  

Torsdag 9. okt. : Reception for årbog 2014 

Sted: Vejle Kunstmuseum, Flegborg 1, 7100 Vejle 

16.00 Årbog 2014 får et par ord med på vejen af HSSOs formand Erik 
Toftgaard. Der serveres en forfriskning. Tilmelding ikke nødvendig. 

Øvrige arr. i Sydøstjylland: 

 

12. til 21. - 4: Koldinghus: Påskeaktiviteter for hele familien 

Masser af oplevelser på slottet for hele familien. Børnene kan følge i 
påskeharens fodspor og løse sjove opgaver og klippe gækkebreve. De 
voksne kan fordybe sig i de to særudstillinger "Hammerslået!" og "Da Vinci. 
Opfindelser". I løbet af påsken er der fire rundvisninger i Da Vinci-udstillingen. 
Børn og voksne kan også sammen besøge Da Vincis Laboratorium og prøve 
kræfter med geniets teorier.   

 

15. og 16. – 4 Glud Museum: Påske i landsbyen for børn og voksne. 
Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde Tlf. 7568 3082 E-mail: 
post@gludmuseum.dk 

 



23-4 kl. 14-16 Fredericia i billeder 
Sted:  
Fredericia Bibliotek 
Gratis 
Tilmelding 
Arkivar Karsten Sørensen vil tage et lille udpluk af arkivets mange billeder 
med på biblioteket, og fortælle lidt om industri og handel i Fredericia i gamle 
dage ud fra billederne. Måske tilhørerne kan hjælpe arkivet med at udpege 
personer og steder på billederne også. 
Arrangeres i samarbejde med Fredericia Bibliotek, hvor billet kan hentes. 
 
26-4 kl. 14.00 Horsens Museum - Sundvej 1A, 8700 Horsens:  Boringholm – 
en træborg fra 1300-tallet  

 
I anledning af Forskningens Døgn inviterer Middelalderborge i Region 
Midtjylland og Horsens Museum på guidet tur til voldstedet Boringholm. 
 
 

20-5 kl. 19.00: Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give 

…og lærkerne sang – 1864 og den danske selvforståelse 
Foredrag 
Forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø giver et indblik i rejsen mod en ny 
selvforståelse som dansker efter nederlaget i 1864. Rejsen starter ved 
nederlaget den 18. april 1864, hvor ikke bare skanser og soldater faldt, men 
også Danmark. Landet blev reduceret til en lille-putnation, og det at være 
dansk måtte genopfindes. 
Foredraget arrangeres i samarbejde med Give-Egnens Folkeuniversitet. 
Entre: 80 kr. inkl. kaffebord. 
 

25-6 Museet på Koldinghus - Designskolens Afgangsudstilling 2014 
For andet år i træk har Museet på Koldinghus fornøjelsen af at lægge hus til 
Designskolen Koldings udstilling af afgangselevernes eksamensprojekter. En 
kalejdoskopisk udstilling leveret af et halvt hundrede unge og flyvefærdige  
designere inden for tekstil, industrielt design, grafisk design, illustration, 
interaktion og mode.  
 

Oplysninger til nyhedsbrevet sendes til vosserik@gmail.com 


