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Sydøstjylland
Vejle Amts Årbog
Tilgængelig digitalt
Alle tilgængelige udgaver af Vejle Amts Årbog nu er blevet lagt online på
Slægtsforskernes Bibliotek (1905-2006). Årbøgerne er registreret i
Slægtsforskernes bibliotekssystem, og som en ekstra facilitet er alle
indholdsfortegnelserne indtastet på hver enkelt årbog. Det har betydning
for bl.a. søgbarheden. Bibliotekets side er: http://bibliotek.disdanmark.dk/

Foredrag
Samarbejdet mellem Evald Tang Kristensen og Percy Grainger
Foredrag ved musikskoleleder Flemming Hundevad Meng, Vejle, tirsdag
den 23. januar 2018 kl. 19.00 på Vejle Stadsarkiv.
Foredraget handler om det spændende og unikke samarbejde mellem
den danske folkemindesamler Evald Tang Kristensen (1843-1929) og den
australske komponist Percy Grainger (1882-1961). De to rejste sammen
rundt i Jylland og optog de gamle folkesange, hvorefter Grainger lavede
en samling kompositioner, kendt som ”Danish Folk Music Settings ”. ETK
boede i Mølholm i huset Mindebo fra 1897 til sin død og var medstifter af
Vejle Amts Historiske Samfund i 1904. Der er gratis adgang.
Tilmelding senest d. 19. januar 2018 til Vejle Stadsarkiv på tlf. 76812000
Jan P. Jessen: Religiøse årsager til den Slesvigske udvandring til USA
1864-1914

Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten, onsdag den 10. januar kl.
19.00.
Cand.mag. Jan Pøhlmann Jessen, der har sit eget firma ”Historie og
formidling”, siger om foredraget, at det er generelt antaget, at
udvandringen fra hertugdømmet Slesvig i slutningen af 1800-tallet
skyldtes regionens dansk-tyske konflikter, som resulterede i de to
slesvigske krige, og områdets elendige økonomi. Dette foredrag kaster et
nyt lys over mindre kendte religiøse sider af udvandringen fra Slesvig til
USA: Religiøs mangfoldighed og religiøse spændinger i en officielt rent
luthersk-protestantisk region, som oplevede reformationen tidligere end i
det øvrige Danmark.
I samarbejde med Grænseforeningen, Bredsten menighedsråd, Balle
Valgmenighed og Folkeuniversitet-Vejle.
Betaling for kaffe kr. 25.

Kulturrejse
Kunne du tænke dig at stå på HMS Victory’s dæk og opleve hvordan det
var at være ombord i en tredækker omkring 1800? Så har du chancen
her, se vedhæftede dokument.

Historisk Samfund for Sydøstjylland ønsker
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

