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Sydøstjylland, april 2019  
  

Horsens Museums gratis byvandringer 

gennem 50´erne 

Forårets vandringer byder på en tur gennem byens 50’ere:  1350’erne, 

1750’erne, 1850’erne og 1950’erne. Kom med på turene rundt i Horsens, 

hvor museets eksperter guider dig igennem byens spændende historie. 

Byvandringerne er gratis og åbne for alle.  

Læs mere om de enkelte vandringer, mødesteder og tidspunkter her: 

http://www.horsensmuseum.dk/Udstillinger/Arrangementer  

BYVANDRING TIL REFORMERTE 

LOKALITETER I FREDERICIA 

Tirsdag den 16. april kl. 13-15, mødested ved Mindeobelisken ved 6. 

Julivej, 7000 Fredericia 

Tag med arkivar Lisbeth Aagaard Lykke fra Museerne i Fredericia på en tur 
til Fristadens Fredericia, hvor vi skal besøge reformerte lokaliteter i byen. 
Vi starter kl. 13.00 ved mindeobelisken rejst af Den reformerte menighed 
i Fredericia i 1952 på 6. Julivej udenfor Nørreport. Turen afsluttes med 
kaffe arrangeret af Den reformerte menighed i Fredericia i Reformert 
Skole, Dronningensgade 87, 7000 Fredericia. 

I 1720 slog en gruppe franske reformerte, også kaldet huguenotter, sig 
ned i Fredericia. Året forinden var de inviteret hertil af den daværende 
danske konge Frederik IV, der gav dem et fristed efter mange år i 
landflygtighed på grund af deres tro i Brandenburg i Tyskland. I Fredericia 

http://www.horsensmuseum.dk/Udstillinger/Arrangementer


satte de deres præg på byen med dyrkning af tobak og indførslen af 
kartoflen til danskerne, og der ses fortsat tydelige spor i bybilledet med 
gamle avlsbrugergårde og den reformerte menigheds institutioner som 
kirke og kirkegård og tidligere skole og præstegård. Sporene fortæller 
historien om Fredericias unikke status som religiøs fristad i Danmark 
allerede fra 1674, der altså muliggjorde tilflytningen af fransk-reformerte 
familier. Hurtigt fulgte flere efter for at skabe sig et nyt liv i Fredericia. 
Sporene efter de første reformerte ses ikke kun i bybilledet men også i de 
mange efterkommeres franskklingende navne ikke bare i Fredericia men i 
hele Danmark. 

Arrangementet er gratis og afvikles i samarbejde med Den reformerte 
Menighed i Fredericia i anledning af menighedens 300-års jubilæum. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

SOMMERUDFLUGT 

BESØG PÅ DANSK SYGEPLEJEHISTORISK 

MUSEUM MED KAFFE PÅ HOTEL 

KOLDINGFJORD 
LØRDAG DEN 31. AUGUST 2019 KL. 13.00  - CA. 15.45  

 

Vi besøger det enestående 

museum på Fjordvej 152 i 

Kolding, i to smukke 

bygninger med udsigt over 

Kolding Fjord. 

Museumsleder Trine 

Gjesing Antvor giver os en 

introduktion, hvor hun vil 

lægge vægt på historien 



om Koldingfjord, der blev taget i brug i 1911 som tuberkulosesanatorium 

for børn, finansieret ved salg af julemærket. Da sanatoriet hurtigt viste sig 

at være for lille, åbnede man i 1917 en pavillon, Fjordglimt, til mindre 

børn, og i 1933 kom endnu en bygning til, Granly. Disse to bygninger 

huser i dag museet. I 1959 lukkede sanatoriet, og fra 1960 til 1988 blev 

Koldingfjord anvendt af Åndssvageforsorgen. I 1990 åbnede Koldingfjord 

som hotel. I 1999 åbnede museet, der er en skatkiste af materialer og 

fotos om dansk sygepleje og danske sygehuse. (Museet har givet input til 

”Sygeplejeskolen”, der vises på TV2 Charlie, og der er en lille udstilling 

herom). Vi går rundt og ser alle de spændende ting og fotos. 

Kl. ca. 14.30 går vi ad den korte sti eller en lidt længere sti langs fjorden til 

Hotel Koldingfjord, hvor vi får kaffe og kage kl. 15.00. 

Tilmelding til udflugten med oplysning om antal personer til kaffebord à 

80 kr. senest onsdag den 28. august 2019 på hjemmesiden www.hsso.dk 

eller mail hsso@gmail.com  

 

Historisk Samfund for Sydøstjyllands 

Årsmøde 

LØRDAG DEN 25. MAJ 2019 I TINGHUSET, ØSTERGADE 9, 8740 

BRÆDSTRUP 

PROGRAM: 

Kl. 13.30 til ca. 14.20: Årsmøde 

Velkomst ved formanden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab og budget ved kassereren 

4. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Metha Lange og Kurt Meiner Hansen, der begge modtager 

http://www.hsso.dk/
mailto:hsso@gmail.com


genvalg, samt Astrid Wandel, Karsten Merrald Sørensen og Lene Wul, der 

ikke ønsker genvalg. 

5. Leif Solberg Andersen er på valg og modtager genvalg. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2020 

7. Indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet, sendes senest en uge før årsmødet til 

formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92 A, 7120 Vejle Ø 

eriktoftgaard@mail.tele.dk  

8. Eventuelt 

 

Kl. ca. 14.20 til 15.00 Kaffebord  

 

Kl. 15.00 til ca. 15.50 

Foredrag ved konsulent og rådgivende ingeniør Per Kristensen med titlen 

”Gudenåen ved Vestbirk i fortid, nutid og fremtid” 

 

Per Kristensen er stærkstrømsingeniør med   en fortid inden for el- og 

fjernvarmesektoren. I dag driver han et selvstændigt rådgivende 

ingeniørfirma ved siden af sin deltidsansættelse i Naturstyrelsen. For 

Naturstyrelsen har han bl.a. ansvaret for driften af Vestbirk 

Vandkraftværk samt arealansvaret for naturstien Horsens – Silkeborg, 

Den Genfundne Bro og Vestbirksøerne. 

 

DELTAGELSE I KAFFEBORDET er gratis. Vi vil gerne bede om tilmelding af 

hensyn til kaffen. 

 

TILMELDING: Senest onsdag den 22. maj 2019 på foreningens 

hjemmeside www.hsso.dk eller mail: hsso@gmail.com  

 

mailto:eriktoftgaard@mail.tele.dk
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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   

 

http://www.hsso.dk/

