Nyhedsbrev for HSSØ, maj 2018
Årsmøde
Årsmøde i Historisk Samfund for Sydøstjylland holdes lørdag den 26. maj
2018 kl. 13-16 på Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum.
Program
Kl. 13.00 til ca. 13.50: Årsmøde
Dagsorden:
Velkomst ved formanden
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab og budget ved kassereren.
Valg til bestyrelsen
o Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Benny
Andersen, Erik Toftaard, Arne Bendixen, Vigand Rasmussen og
Poul Ulrich Jensen, der alle modtager genvalg.
Valg af revisor.
o Ingen er på valg i år.
Fastsættelse af medlemskontingent for 2019.
Indkomne forslag.
o Forslag der ønskes behandlet, sendes skriftligt senest en uge
før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A,
Bredballestrand, 7120 Vejle Ø. Mail:
eriktoftgaard@mail.tele.dk
Eventuelt.

Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord

Foredrag
Kl. 14.30 til 15.15: Foredrag ved Rasmus Kreth om "Glud Museums
historie og status i dag."
Kl. 15.20 til 15.40: Mølleren Jacob Hanquist Petersen (BA-historie)
orienterer om møllen.
Kl. 15.40: Mølleren vil vise os rundt i møllen. Den oprindelige Uldum
Mølle, bygget som en hollandsk vindmølle, brændte i 1894, blev året
efter genopbygget og var i brug til 1981. Siden har en gruppe lokale
ildsjæle arbejdet med at få restaureret møllen, så den i dag er én af de få
hollandske møller, der er i fuld drift.
Deltagelse i kaffebordet er gratis.
Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.
TILMELDING: Tilmelding senest onsdag den 23. maj 2018 af hensyn til
serveringen her på siden eller mail: hssovejle@gmail.com
PS. I den trykte indbydelse, der er udsendt til medlemmerne, er der desværre en skrivefejl i
mailadressen. Brug derfor tilmelding via hjemmesiden den ovenstående mailadresse.

Medlemskort og kontingentopkrævning
Til alle medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland er der nu
udsendt breve med nyt medlemskort og indbetalingskort for året 201819.
Da vi har erfaret, at nogen medlemmer endnu ikke har modtaget brevet
fra Postnord, vil vi gerne høre fra medlemmer, der ikke har fået brev fra
os. Jeg vil så sende jer en mail med indbetalingslinjen, der skal bruges til
netbank, eller sende jer et nyt brev.
Seneste rettidige indbetalingsdato for kontingent er den 1. juni 2018.
Med venlig hilsen
Kurt Meiner Hansen

Kasserer for Historisk Samfund for Sydøstjylland
mail jobjerg@stofanet.dk

Sommerudflugt 2018
En tur på de historiske volde i Fredericia og i midtbyens lige gader.
Museumsleder Karsten Merrald Sørensen vil føre os gennem Fredericias
historie på en tur på Fredericia Vold og i midtbyen.
Byrundturen begynder ved statuen Den tapre Landsoldat og fortsætter op
ad Fredericia Vold. Her fortæller vores guide om Fredericia som
fæstningsby. På Fredericia Vold kommer vi forbi flere af de historiske
bastioner, hvor man virkelig kan få en fornemmelse af Fredericias
specielle gadestruktur.
Fredericia er en anlagt by i 1650 og skulle være et kongeligt
prestigebyggeri. Dette spiller ind i fortællingen, der også omfatter en tid
som asylby og religiøs fristad.
Turen slutter ved statuen Den tapre Landsoldat, hvorefter vi går in på
Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4 og drikker kaffe.
Tilmelding til sommerudflugt med oplysning om antal personer til
kaffebord á 50 kr. senest fredag den. 31. august 2018 via foreningens
hjemmeside: http://hsso.dk/foredrag/sommerudflugt-historiske-voldefredericia

