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Undskyld – det seneste nyhedsbrev smuttede af sted med alle modtagere synlige. Det
skal ikke ske i fremtiden.
Hvis du skifter e-mailadresse, skal du skrive den nye til mig, hvis du er interesseret i fortsat
at modtge nyhedsbrevet.
Der er kommet nogle rettelser i nogle af opslagene i Nyhedsbrevet. De trykkes med rødt i
nærværende.
Der er desuden kommet nogle nye nyheder, som passes ind i det kronoligiske forløb. Jeg
fremhæver dem med et NYT.
Bestyrelsen for HSSO meddeler, at det er besluttet at fastsætte en medlemspris på 75 kr.
for årbøger fra 2012, 2013 og 2014, mens prisen for ikke-medlemmer er 150 kr.
For årbøgerne for årene 2006 – 2011 er medlemsprisen 50 kr., mens prisen for ikkemedlemmer er 100 kr.

Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2015 vil blive præsenteret ved en reception på Vejle
Kunstmuseum torsdag den 8. oktober 2015 kl. 16.
Jeg vedhæfter – udover Nyhedsbrevet i pdf-form – et tilbud om en helleristningstur til
Sverige.

NYT:
Nils Arne Sørensen:
Den mærkværdige historie om CocaColas lange vej til Danmark

Tirsdag den 10. februar kl. 19,30
Højvang, Aftensang 1, 6040 Egtved
Til markering af Afstemningsdagen har vi bedt professor i moderne historie, Nils Arne
Sørensen, fra Syddansk Universitet, fortælle om et element i amerikaniseringen og den
kolde krig. Coca-Cola blev født som en patentmedicin i Atlanta i 1880’erne, men erobrede
først amerikanernes og siden det meste af verdens ganer og hjerter. Det store globale
gennembrud kom lige efter 2. verdenskrig. Men i Danmark var det stort set umuligt at
opdrive en Coca-Cola før 1959, og helt frem til 1980’erne foretrak mange danskere at sige
Jolly til deres cola. Hvordan det kan være, er emnet for foredraget, der også handler om
amerikanisering i almindelighed og om sammenhænge mellem politik, kultur og økonomi i
den kolde krigs epoke.
I samarbejde med Egtved Museumsforening, Historisk Samfund for Sydøstjylland og
Folkeuniversitet-Vejle.
Entre og kaffe kr. 90.

Lokalhistorisk inspirationsdag 2015
Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver
det med fokus på de frivillige og lokalarkiverne.
Om formiddagen arkivar Karin Conradsen, Vejle Stadsarkiv.
Om eftermiddagen arkivar Thomas Norskov Kristensen, Aarhus Stadsarkiv.
Program:
Kl. 09.30 Ankomst og kaffe.
Kl.10.00 Arkivar Karin Conradsen, Vejle Stadsarkiv, om frivillige på et lokalhistorisk arkiv
og frivillige på et stadsarkiv.
Kl. 12.00 Frokost, du selv medtager.
Kl. 13.00 Arkivar Thomas Norskov Kristensen, Aarhus Stadsarkiv, om frivillige på Aarhus
Stadsarkiv med pladsproblemer.
Kl. 15.00 Kaffe og afslutning med erfaringsopsamling med henblik på 2016.
Husk tilmelding senest mandag 16. februar 2015 på tilmeldingsknappen:
http://hsso.dk/foredrag/lokalhistorisk-imspirationsdag-2015
Deltagelse, herunder kaffe/te og brød til morgen og kaffe/te og kage om eftermiddagen, er
gratis.
Tid: 28-2 kl. 9.30 – 16.00
Sted: Arrangementet finder sted i Roberthus, Tybovej 2, Egtved.
Vi	
  håber	
  på	
  stort	
  fremmøde	
  fra	
  lokalhistoriske	
  arkiver	
  og	
  foreninger	
  og	
  af	
  alle	
  andre	
  
interesserede!	
  Kom	
  og	
  vær	
  med!

Frøslev- og Fårhuslejren
Foredrag ved Phd. og overinspektør ved Nationalmuseet Henrik Skov Kristensen

Utallige skæbner er gået gennem Frøslevlejren, som blev oprettet for 70 år siden. Den var
ikke en KZ-lejr, men for mange blev den sidste station før noget meget værre: deportation
til tyske lejre. Efter befrielsen blev Frøslevlejren omdøbt til Fårhuslejren. Rollerne blev
byttet om: Fangevogtere blev fanger og omvendt.
Få et grundigt indblik i lejrens historie og de skæbner, som overgik dens indsatte.
Tid: Lørdag 7-3 kl. 14.00 – 16.00
Sted: Koldinghus
Pris: 75 kr. Medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland og Koldinghus
Museumsforening: 50 kr. (Entreen til Koldinghus er gratis i forbindelse med foredraget).
Tilmelding: Erik Voss, tlf.: 5162 7211 eller email vosserik@gmail.com senest 01/03
Arr.: Folkeuniversitetet og Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Vibeke Kaiser-Hansen:
"Den reformerte menighed i Fredericia"
I 2013 modtog Museerne i Fredericia støtte fra Kulturstyrelsen til at gennemføre et mindre
forskningsprojekt om byens reformerte menighed. Menigheden opstod i 1720, da en
gruppe reformerte fra Brandenburg af kongen blev inviteret til at slå sig ned i Fredericia og
etablere tobaksdyrkning.
Projektet har fokus på menighedens integrationsmæssige forhold i perioden 1720 – 1855,
og har bidraget med ny viden om dette emne. Ved foredraget vil projektets resultater blive
præsenteret.
Aftenens foredragsholder Vibeke Kaiser-Hansen er cand. mag i historie og teoretisk
antropologi. Hun har siden 2012 været ansat som museumsinspektør på Museerne i
Fredericia, hvor hun blandt andet har arbejdet med projektet om byens reformerte
menighed.
Tid: Tirsdag 10-3 kl. 19.00
Sted: Reformert Skole, Dronningensgade 87, 7000 Fredericia
Arrangør er Historisk Samfund for Sydøstjylland og Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia
og Omegn.
Gratis adgang.

Glasvejen, romerske lejesoldater og
vikingernes eventyr
Foredrag af Museumsinspektør, arkæolog ved Moesgaard Museum og
Rosenkjærpris-modtager Jeanette Varberg.
I foredraget trækkes de store nordiske linjer op gennem den ældste verdenshistorie. Hvor
langt rejste man for 3400 år siden? Har folk fra Norden kendt pyramiderne? Ny og
banebrydende forskning viser, at glasperler fundet i danske grave er fremstillet på

ægyptiske og mesopotamiske glasværksteder. Perlerne har rejst over 5000 kilometer, og
allerede i bronzealderen var der altså vidtgående forbindelser mellem Norden og den store
verden. Og det er en udvikling, der fortsætter i jernalderen og kulminerer med vikingernes
eventyr.
Tid: Torsdag den 19. marts kl. 19.00.
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens.
Gratis adgang, ingen tilmelding.- Der kan købes kaffe/te i pausen. - Kom i god tid, og husk,
at døren lukkes kl. 19. Arr.: Horsens kulturhitoriske forening & Historisk Samfund for
Sydøstjylland.

Danmarks statsminister H.C. Hansen og Tysklands forbundskansler
Adenauer veksler håndtryk 29. marts 1955
	
  

NYT:
Årsmøde i kreds 20 : Lars N. Henningsen:
København-Bonn-Erklæringen 60 år – et
samliv udvikles
Torsdag den 26. marts kl. 19,00
Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Lars N. Henningsen, dr.phil. og tidligere leder af Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk
Centralbibliotek i Flensborg, fortæller om Erklæringen og dens helt afgørende betydning

for at forstå livet i det dansk-tyske grænseland i dag. Udgangspunktet var iskolde fronter
mellem flertal og mindretal. Det blev en besværlig vej at nå frem til nutidens gode samliv.
Der foregik et bevidst politisk arbejde om midler og mål. Efter kaffen afholder kreds 20
årsmøde ifølge dagsordenen. Alle er velkomne. Entre og kaffe kr. 70.

Øvrige arr.:

Vinterferie med gang i hænderne
Før der var tv og radio arbejdede hele familien om vinteren med husflids- og håndarbejde i
dagenes mørke timer. I vinterferien på GEM, kan du både se på arbejdet og selv få
hænderne i arbejde. Du kan arbejde med uld og tråd; prøve at karte, spinde, brodere og
strikke. Se træstykker blive til legetøj og halm til kurve. Du kan lave ting, du kan få med
hjem. Det kræver ingen tilmelding, alle kan se og deltage, når de besøger museet. Nogle
aktiviteter foregår kun enkelte dage, men hver dag er der arbejde at tage fat på.
Pris: 20 kr. pr. barn når man vælger at lave ting, man kan tage med hjem.
Tid: 10. februar- 13. februar kl. 13-16
Sted: Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give,

Besøg papir- og væveværkstedet
Kom og lav dit eget håndlavede papir eller prøv at væve med kludestrimler på båndvæv.
På Randbøldalmuseet er papir- og væveværkstederne åbne for produktion af sjove sager,
som man må tage med hjem. Deltag i hyggelige timer på Randbøldalmuseet og hør mere
om stedet, der i gamle dage var klædefabrik og før det, en papirfabrik. Man kan købe te,
kaffe og kakao. - Alle er velkomne. - Ingen tilmelding.
Tid: Onsdag 11. februar kl. 10-16
Sted: Randbøldalmuseet, Dalekildevej 1, 7182 Randbøl

Grav dig ned i arkæologien
VejleMuseernes arkæologer fortæller om Gorm og Harald, om magt og misbrug i
arkæologien, om kongemagten i Sydøstjylland og meget mere
Skynd dig at købe billet, for sidste efterårs foredragsrække om arkæologiske emner var
udsolgt til sidste plads, og derfor tilbyder VejleMuseerne i februar og marts en ny
foredragsrække om arkæologiske temaer. De fem foredrag handler om kongerne Gorm og
Harald, som måske slet ikke var danske! Om hvordan arkæologien er blevet brugt og
misbrugt i europæisk politik og bl.a. er blevet til naziarkæologi. Om Harald Blåtands
palisade i Jelling og kongens andre imponerende bygningsværker rundt omkring i
Danmark. Fjerde foredrag tager tilhørerne med på jagt efter kongemagten i Sydøstjylland,
hvor der ved Lillebælt er fundet rester efter en befæstet kongsgård og kilometerlange
sejlspærringer. Endelig vil VejleMuseernes hold af arkæologer fortælle om store samfund,

der er kollapset, og hvad der – måske – fik dem til det.
Pris: 50 kr. pr. person. 200 kr. ved køb af billet til alle fem foredrag.
Køb billet via www.vejlemuseerne.dk
Tid: Tirsdagene 3. og 17. februar og 3., 17. og 31. marts kl. 19.30
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

NYT:
Helleristninger & svensk skærgård
Tid:	
  Torsdag	
  den	
  11.	
  juni	
  -‐	
  Søndag	
  den	
  14.	
  juni	
  2015	
  

Tilmelding:	
  AOF	
  Horsens-‐Hedensted	
  -‐	
  www.aof-‐horsens.dk	
  Ellen	
  Hejlsø	
  -‐	
  Telefon	
  87	
  97	
  21	
  76	
  	
  -‐	
  E-‐
mail:	
  elhe@aof.dk	
  	
  
Hele	
  programmet	
  vedhæftes.	
  
--------Husk at sende meddelelser om kommende arrangementer til vosserik@gmail.com. Tip en
ven vedr. Nyhedsbrevet – der er plads til mange flere modtagere.
	
  

