Nyhedsbrev for Historisk Samfund for
Sydøstjylland, februar 2019
Lokalhistorisk inspirationsdag 2019
Historisk Samfund for Sydøstjylland inviterer som altid til en lokalhistorisk
inspirationsdag. I 2019 afholdes det mandag den 18. februar kl. 9.3015.30 på Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.
• Konservator Michel Højlund Rasmussen, Center for bevaring af
kulturarv vil tale om principperne for bevaring og konservering af en
række udvalgte genstande. Betydningen af den præventive indsats
(hvordan vi bedst bevarer vores kulturarv på lang sigt) og den aktive
konservering (hvordan vi konserverer og restaurerer genstandene,
når de trænger til behandling) samt helt overordnet hvornår en
genstand bliver til kulturarv eller blot værdifuld nok til at gemme for
eftertiden. Hvad er det for en ”værdi” vi taler om – når vi taler om
kulturarv? Tilhørerne bedes medbringe egne genstande, som kan
danne udgangspunkt for en diskussion af disse begreber. Og så kan
man samtidig få et godt råd med hjem.
•

Samarbejde mellem skoler og lokalhistoriske arkiver og
museer: KOM UD OG LÆR! I Hedensted Kommune bruges
lokalhistorien aktivt i undervisningen. Glud Museums kultur- og
naturvejleder giver skolerne en hjælpende hånd, så elever og lærere
kommer ud og udnytter de mange muligheder, der findes lige uden
for skoleporten. Lokalhistorie er også Danmarkshistorie,
landbrugshistorie, teknikhistorie, religionshistorie, sproghistorie og
meget, meget mere – så det lokale kan omsættes til alle fag og
klassetrin.

Lokalarkiverne bakker op og hjælper med historier, billede og lokale
kontakter. De lokale – landmanden, tømreren, husmandskonen,
brugsuddeleren, entreprenøren – fortæller gerne om livet, faget og
historien i landsbyen og omegn. Eleverne nyder at komme ud, og de
får nye vinkler på liv og læring ved mødet med historien om deres
sted.
Glud Museum fik ideen med Kend din landsby, der så også blev
til KOM UD OG LÆR!, der passer ind i skolernes målsætning om ”den
åbne skole” med udeskole og kontakt til lokalsamfundet. Kultur- og
naturvejleder Jens Kjær, Glud Museum, fortæller om ideerne og
erfaringerne fra samarbejdet mellem lokalarkiver, skoler og museer.
Deltagelse er gratis. Foreningen giver kaffe med brød morgen og
eftermiddag.
Tilmelding senest onsdag den 13. februar 2019 på foreningens
hjemmeside www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com

Fællesarrangement med Grænseforeningen
Søndag den 10. februar afholdes der i anledning af Afstemningsdagen et
fællesarrangement mellem Historisk Samfund og Grænseforeningen kl. 15
i Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.
Den danske generalkonsul i Flensborg og tidligere formand for
Sydslesvigudvalget, Kim Andersen, vil komme og fortælle om den aktuelle
situation i grænselandet, herunder i det danske mindretal, som det ser ud
i dag. I 2020 fejres 100 året for Genforeningen og året er samtidig af den
danske regering udråbt til at være dansk-tysk venskabsår. Kim Andersen
fortæller om Generalkonsulatets historie og opgaver samt om de
bilaterale relationer mellem Danmark og Tyskland i dag og i et
fremtidsperspektiv.
Arrangører: Historisk Samfund for Sydøstjylland og Grænseforeningen,
Vejle Vesteregn.

Alle er velkomne. Deltagerbetaling kr. 80.

Historisk Samfund for Sydøstjyllands
privatlivspolitik og dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en
privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine
personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til
opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke
længere er nødvendige.
Privatlivspolitikken kan læses på vores hjemmeside www.hsso.dk

