Nyhedsbrev – som gerne må videresendes til venner og kendte fra

Historisk Samfund for Sydøstjylland
September 2016

HSSØ byder velkommen til en ny sæson.
Selv har vi ikke så meget på progrogrammet. Det er til gengæld
vigtigt:

Reception for Årbog 2016
Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 16:00, Vejle Stadsarkiv,
Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Alle er velkommen – ingen
tilmelding.
----------Men der sker heldigvis andet i området:

FABERGÉ - Zarens hofjuveler og forbindelsen
til den danske kongefamilie
Du kan stadig nå det – Fabergé-udstillingen på Koldinghus
løber til 25. september 2016.
Det er en enestående udstilling med juvelerkunst skabt af den
russiske zars hofjuveler Peter Carl Fabergé. Via
familieforbindelser til den sidste russiske zar er smykker,
juvelbesatte brugsgenstande og store officielle gaver fra
Fabergé-værkstedet nedarvet gennem generationer i den
danske kongefamilie.
---------

Det sidste billede inden låget lukkes
Kulturmuseet Spinderihallerne åbner den 13. september
miniudstilling med dødsleje-fotografier fra en svunden tid
VejleMuseerne, Spinderigade 11 E, 7100 Vejle

--------Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening.
Museum og Arkiv. Præstegårdsvej 74 Smidstrup
har efter at nogle arrangementer har været omtalt i
Nyhedsbrevet set nye hoveder dukke op. Derfor bringes
nedenstående
Arrangementer i efteråret 2016

Tirsdag d. 11. oktober kl. 15-17

Får vi besøg af arkivar Karin Conradsen fra Stadsarkivet i Vejle. Karin vil holde et lille
foredrag om danskernes udvandring til Amerika. Hun vil også fortælle os om arkivarbejde
og lokalhistoriens betydning.
Alle er velkomne.
Der kan købes kaffe m. brød (25 kr.)

Arkivernes dag
Lørdag d. 12. november markeres ”arkivernes dag” landet over. Vi vil i lighed med
de tidligere år få lokale folk, eller folk der har haft tilknytning til vores område til at fortælle.
Det foregår fra kl. 11-16 afbrudt af en spisepause, hvor alle har mulighed for at købe
lidt frokost.
Hvis der er foreninger eller mindre grupper, der mangler et udflugtsmål. Kan det altid
aftales ved at maile på smidstrupoma@gmail.comDokument4 ,eller ringe til tlf. 23865142.

På bestyrelsens vegne
Inger Skov og Metha Lange

--------Den gamle redaktør har desuden modtaget hele programmet for

Smidstrup- Skærup Seniorklub
Møderække for vinteren 2016-2017
Hvis ikke andet er anført holdes møderne i Smidstrup Forsamlingshus
Torpsgade 16.
Fri entre.
Kaffen koster 50 kr. (ingen tilmelding)

2016
Tirsdag d. 4. okt. kl. 14,00.
Tidl. politiinspektør Orla Duedahl, Vejle. Med udgangspunkt i
sine bedsteforældres liv, tækkemand Anders Duedahl og hustru
Petrea i Klattrup. taler han om "Familielivets forandring gennem
de sidste 100 år".
Tirsdag d. 18. okt. kl. 14,30 i Smidstrupparken.

Ole Peter Jørgensens kvartet fra Vejle spiller musik og sange, der
kan nynnes til og synges med på.
Tirsdag d. 1. nov. kl. 14,00.
Tidl. viceformand i Landboforeningerne Gert Karkov, Åbenrå.
"Fra syd til sønder - blandt godtfolk og bønder". Gert Karkov er
lægesøn fra Bramminge men har levet som selvstændig landmand
i det sønderjyske med bijob som kirkesanger mm.
Tirsdag d. 15.nov. kl. 14,00.
Vibeke Kruse, Vejle fortæller livshistorie fra sin opvækst på landet
til mange års journalist-virke på Vejle Amts Folkeblad og med nært
kendskab til maleren Albert Bertelsen.
Tirsdag d. 29. nov. kl.14,00.
Nils-Peter Holm, Kerteminde. Med overskriften "Jeg elsker den
brogede verden" fortæller han om et spændende liv med mange
oplevelser. En fortælling, der spænder fra dyb alvor til herlig latter for de to begreber følges gennem livet. I samarbejde med
Menighedsrådet
Tirsdag d. 13. dec. kl.14,00.
Juleafslutning. Ingeborg Egeskov læser julehistorie. Kirkens
Tweenage Choir og organist Simon Kjærgaard underholder med
musik, sang og luciaoptog

2017
Tirsdag d. 10. jan. 2017 kl.14,00.
Journalist Kurt Leth. "Kaffe med Kurt" fortæller om sit spændende
liv og om de mange spændende mennesker han har mødt gennem
sit 50-årige journalist-liv på Jyllands Posten, Danmarks Radio,
Udenrigsministeriet, TV-Syd og TV2 Østjylland.
Tirsdag d. 24. jan. kl.14,00.

Lillian Nørgard, Brædstrup. "At være tyskerbarn - om fortielser og
løgne". En personlig beretning om det at være bortadopteret og
være barn af en tysk soldat.
Tirsdag d. 7. febr. kl. 14,30 i Smidstrupparken.
Aakjær-cauceri. John S. Madsen og pianisten Steen Mørcholdt,
Glud skildrer Jeppe Aakjærs liv og levned som forfatter og
samfundsdebattør. Det sker gennem fortælling, oplæsning, sang,
musik og fællessang
Trsdag d. 21 feb. kl. 14,00.
Conny Brokholm, Vinding fortæller om og viser billeder fra Sri
Lanka ( det tidligere Ceylon) som hun har besøgt flere gange og har
to børn fra. Sri Lanka er et gammelt kulturrige med et spændende
dyre-& fugleliv. Det har hele otte destinationer på UNESCO's
Verdensarvliste.
I mange år var der en blodig konflikt mellem den singalesiske
majoritets befolkning og den tamilske minoritet og mere end 40.000
tamiler forlod øen. Siden 2009 har der været fred på øen som blev
hårdt ramt af tsunamien i dec. 2004
Tirsdag d. 7. marts kl. 14,00.
Ingolf Nielsen fra Kolding boede som barn på New Zealand.
Gennem hele sit voksenliv har han drømt om at sejle tilbage til sit
barndomsland. Og den 6. juli 2013 stod hans Katamaran ud af
Kolding havn på den lange rejse der de næste to år bragte ham
næsten verden rundt. Vi skal høre om og se billeder fra første
halvdel af denne fantastiske tur.
Tirsdag d. 21. marts kl. 14,00.
Grethe og John Henriksen, Pøt Strandby fortæller om deres 19
år som oldfrue og slotsgartner først på Marienborg mens Poul
Schlüter var statsminister og siden hos Dronning Ingrid på Gråsten
Slot. Grethe Henriksen har skrevet en bog hvor hun giver gode
husholdningsråd

Til slut et foredrag, som HSSO er medarrangør af:

Foredrag om D.G. Monrad

Ved Kai Just
D.G. Monrad fik skylden for nederlaget i krigen i 1864 og tabet af
Slesvig-Holsten. Med afsæt i det karikerede billede, der blev tegnet
af Monrad i Ole Bornedals episke tv-drama "1864" fra 2014, vil
forfatteren Kai Just give et nuanceret og indfølende portræt af
mennesket, politikeren og teologen Monrad, formet af den tid, han
levede i.
Foredraget holdes i samarbejde mellem Historisk Samfund for
Sydøstjylland, Museerne i Fredericia og Fredericia Bibliotek den 21.
marts 2017 kl. 19-21 på Fredericia Bibliotek. Entre: 50 kr.
Med venlig hilsen

Erik Voss
Husk: Stof til Nyhedsbrevet modtages gerne på adressen vosserik@gmail.com

