
April 2016 

Nyhedsbrev		

fra	Historisk	Samfund	for	Sydøstjylland	
 
Besøg på Besættelsestidssamlingen i Kolding  

 
Tid: Lørdag den 9. april 2016 - kl. 14.00 
Sted: Kommandobunkeren, Rømøvej 4, 6000 Kolding 
 
Frank Hansen fremviser sin meget omfattende samling af 
genstande m.m. fra Besættelsen.  
Samtidig fortæller Erik Voss om de vigtigste episoder i 
Kolding under Besættelsen. 



Deltagerne inddeles i to hold, da museet er meget trangt. 
Mens hold 1 ser museet, hører hold 2 foredrag. Efter en lille 
pause bytter holdene lokale. 
Der er kun 30 pladser til rådighed. De besættes efter først-
til-mølle-princippet. 
Tilmelding: vosserik@gmail.com eller  
5162 7211 senest torsdag 7-4. 
Entre: 20 kr.  
Arr.: Historisk Samfund for Sydøstjylland 
 
Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie 
 
Tid: Tirsdag den 12. april 2016 - kl. 19.00 
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens 
 
Annette Hoff (Seniorforsker dr. phil. - Den Gamle By) 
holder foredrag om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, 
som giver et enestående indblik i danskernes hverdagsliv 
med vore uundværlige nydelsesmidler: kaffe og te.  
	

	



	

Årsmøde og foredrag 
 
Tid:	Lørdag den 21. maj 2016 kl.13.00 – 16.00  
Sted: Industrimuseet, Gasvej 17, 8700 Horsens. - Årets 
foredrag vil handle om COOP, der har eksisteret i 150 år. 

Program: 

Kl. 13.00 til ca. 14.00: Årsmøde 

Dagsorden: 

Velkomst ved formanden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab og budget ved kassereren 
4. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 6 
bestyrelses¬medlemmer. På  valg er Astrid Wandel, Erik 
Voss, Karsten Merrald Sørensen, Metha Lange og Erik 
Toftgaard, alle modtager genvalg, samt Peter Bjørn Larsen, 
der ikke modtager genvalg.  
5. Valg af revisor udgår, da ingen af de to revisorer er på 
valg. 
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2017. 
7. Indkomne forslag, der ønsket behandlet, sendes skriftligt 
senest en uge før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, 
Strandvejen 92A,  Bredballestrand, 7120 Vejle Ø 
eriktoftgaard@mail.tele.dk  
8. Eventuelt. 

Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord (gratis for foreningens 
medlemmer) 
Kl. 14.30 -16.00 foredrag om COOP 



Museumsinspektør Kristoffer Jensen vil holde foredrag med 
titlen  

”COOP, den danske brugsforeningsbevægelse gennem 150 
år”.  

Tilmelding:	Senest tirsdag den 17. maj 2016 på 
foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller mail: 
hssovejle@gmail.com (af hensyn til kaffen).	
	

Sommerudflugt 
Tid:	Lørdag den 20. august 2016 kl.13.30 – ca. 17  
Sted: 	Engelsholm Slot og Nørup Kirke. Kaffebord på 
Engelsholm.		

I 1730erne påbegyndte Gerhard de Lichtenberg en 
omfattende restaurering og ombygning af slottet. Han 
tilføjede bl.a. de særprægede løg kupler, opførte en stor 
trelænget avlsgård og anlagde parken i fransk stil. Siden 
1940 er slottet ejet af en selvejende institution og drevet 
som højskole. 
Nørup Kirke er opført i 1200-tallet og hørte fra 1586 til 1935 
til Engelsholm Slot, der har været ejet af adskillige kendte 
adelsslægter, hvoraf flere har sat deres præg på kirken. 
Vi starter på Engelsholm med rundvisning og foredrag om 
slottets historie, hvorefter vi kl. 15.30 drikker kaffe på stedet. 
Senest kl.15.55 kører vi til Nørup Kirke, hvor Poul Ulrich 
Jensen vil vise os rundt i den smukke kirke. 
Tilmelding til sommerudflugt med oplysning om antal 
kuverter til kaffebord à kr. 67,50 senest lørdag den 13. 
august 2016 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller 
e-mail hssovejle@gmail.com 



 
	

Renæssanceslottet Engelsholm er opført i 1592 af Knud 
Brahe - Tycho Brahes bror. 
	

Præsentation af ”Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2016” 
Tid: Torsdag d. 6. oktober 2016 KL. 16.00 

Sted:  Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle 

 

Husk: Får du nys om begivenheder, der kan være af 
interesse for modtagerne af nyhedsbrevet, så skriv til 
vosserik@gmail.com 

Desuden kan du hjælpe med at få udbredt nyhedsbrevet 
ved at oplyse venner og bekendte om tilmeldingsknappen 
på www.hsso.dk - den sidder lige til højre ”Få Nyhedsbrevet 
på e-mail” 


