Nyhedsbrev for Historisk Samfund for
Sydøstjylland, december 2019-januar 2020
NY DATO FOR ÅRSMØDE FOR HISTORISK SAMFUND FOR
SYDØSTJYLLAND
Årsmøde lørdag den 25. april 2020 - BEMÆRK DATOEN ER ÆNDRET FRA
MAJ TIL APRIL.
Næste Årsmøde afholdes på Hellebjerg Efterskole, 7130 Juelsminde.

ARRANGEMENTER DECEMBER 2019-JANUAR 2020:

JULETRÆET MED SIN PYNT… JULESTUE PÅ HORSENS
MUSEUM
Tirsdag den 26. november til søndag den 22. december 2019.
Fra den 26. november til den 22. december 2019 er der juleudstilling på
Horsens Museum. Museet er pyntet op, oldeforældrene sidder klar med
julehistorier og de gamle indsamlingsnisser, der stod på pladsen foran det
gamle Rådhus er fundet frem.
Pris: Gratis
Åbningstider: Lukket mandage, institutioner undtaget. I weekenderne kan
man møde Olderne fra kl. 12-15, undtaget den 21. og 22. december. Ved
større grupper er det nødvendigt at booke tid på 76 29 23 50
Sted: Sundvej 1A, 8700 Horsens

FIND NISSERNE PÅ BYMUSEET I FREDERICIA
Torsdag den 28. november – søndag den 15. december 2019
Julen er over os, og nisserne har invaderet Bymuseets udstillinger. Kan du
finde dem alle sammen? Få en seddel i museumsbutikken og gå på jagt
efter nisserne. Når du har talt, hvor mange nisser der er i hvert rum, kan
du aflevere sedlen og få et stykke chokolade. Blandt nisserne kan man
også finde Kalle Krudtnisse, som mange børn allerede kender fra
Skoletjenestens meget populære julebesøg i Krudtmagasinet. Du kan gå
på jagt i museets åbningstid torsdag - søndag, kl. 12-16 i uge 48-50.
Arrangementet er gratis.
Sted: Jernbanegade 10, 7000 Fredericia.

RUNDVISNING: Op ad stigen og væk over ringmuren - en
rundvisning med fokus på Fængslet i besættelsesårene
1940-1945
Tirsdag den 3. december og 10. december 2019 kl. 12.30
En times tid i selskab med tyske soldater, fængslede modstandsfolk, en
hjælpepræst med smuglertalenter, en lastbilfuld frihedskæmpere, en
legendarisk telegrafist, hans horsensianske hjælperinde og en række af den
tyske besættelsesmagts topfolk, bl.a. Werner Best. Rundviser: Christian
Rimestad. Varighed: 60 minutter
Pris: 35 kr. Dertil kommer entré til Fængselsmuseet
Mødested: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

TORSDAGSTALE - Dansk Kvindesamfund i Horsens
Torsdag den 5. december 2019 kl. 16:00
Byarkivet i Horsens inviterer den første torsdag i hver måned (juli og
august undtaget) kl. 16 til en talerække med skiftende fortællere, hvor
forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer.
Foredragsholder: Stud.mag. Lykke Jensen, arkivar Sofie Kristensen og
arkivar Trine Vogelius fortæller om Dansk Kvindesamfund i Horsens.
Varighed: Ca. 1 time.
Pris: Gratis
Mødested: Byarkivet, Sundvej 1A, 8700 Horsens

RUNDVISNING: Lukket og slukket
Onsdag den 4. december 2019 kl. 17.00
Fængslet fik indlagt elektricitet i 1908 og herefter kunne man begynde at
slukke de mange sodende petroleumslamper. Fængselsmuseet tilbyder
nu en rundvisning, hvor vi slukker for stikkontakten og fortæller historier
fra dengang, hvor fængselslivet udspillede sig i petroleumslampernes
dunkle skær. Med flagermuslygter i hænderne begiver vi os rundt i det
mørke museum, hvor vi bl.a. skal høre om korporlig afstraffelse og den
sidste henrettelse med økse. Rundviser: Museumsinspektør Rasmus
Barslund Grønbæk. Varighed: 60 minutter.
Pris: 75 kr.
Mødested: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Historiske tirsdage på Horsens Museum: Den Skæve By
Tirsdag den 10. december 2019 kl. 16:30
Den sjette og sidste af efterårets Historiske Tirsdage finder sted. Det
overordnede Tema er Den Skæve By. Turen handler denne gang om den
gamle jul i Horsens. Guide: Historiker Bodil Møller Knudsen.
Pris: Gratis. Tilmelding: ikke nødvendig
Mødested: følg med på museets hjemmeside eller facebook.

FOREDRAG OM GRÆNSELAND VED POUL DUEDAHL
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.30
Grænser skiller, veje samler. Det er et grundvilkår, som præger store dele
af menneskehedens historie. For grænserne definerer stater mens vejene
samler dem, og skaber mulighed for samkvem på tværs. Få steder
kommer spændingsforholdet mellem menneskeskabte skillelinjer og
samfærdselsårer tydeligere til udtryk end i et grænseland – altså det
geografiske område der omkranser skellet mellem to forskellige
territorier, lovgivninger, retssystemer, toldområder,
skatteudskrivningsdistrikter og værnepligtsordninger. Det gælder også
grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Poul Duedahl, professor ved
Aalborg Universitet, fortæller historien om landegrænsen og dens
skiftende forløb i årene 1840-1920, om hvad der adskilte befolkningerne
på hver side, og om hvad der bandt dem sammen. I foredraget fortæller
han i det hele taget om, hvad det vil sige at leve i et grænseland.
Foredraget bygger på en bog af samme titel. Den udgives af Danmarks
Radio i foråret 2020 i anledning af 100-året for Genforeningen.
Arrangementet afholdes af Museerne i Fredericias Venner i samarbejde
med Menighedsrådet ved Trinitatis Kirke.
Pris: gratis. Kaffe koster 20 kr.
Sted: Trinitatis Sognegård, Kongensgade 39B, 7000 Fredericia.

FOREDRAG: GLIMT FRA BESÆTTELSEN I VEJLE
Onsdag den 15. januar 2020 kl.19.00
Den 9. april 1940 vågnede de vejlensiske borgere til lyden af tyske
flyvemaskiner, der fløj lavt hen over byen. Danmark var fra denne dag
officielt besat af det nazistiske Tyskland. Som så mange andre steder i
landet kunne besættelsen ikke undgå at sætte sit præg på Vejle. Cand.
mag. Anders Nedergaard Bæk Petersen fortæller om udvalgte
begivenheder og skæbner fra Vejle & omegn under besættelsen. Det vil
handle både om dem, der gik til modstand, de uskyldige ofre, og dem, der
valgte at gå tyskernes ærinde. Byhistorisk Selskab for Vejle er
medarrangør sammen med Historisk Samfund for Sydøstjylland.
Pris: gratis
Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Tilmelding sker til Vejle Stadsarkiv tlf. 76 81 20 00 eller mail
stadsarkivet@vejle.dk, og tilmelding kan kun ske i perioden 6. jan. 2020 til
og med 12. jan. 2020.

GENFORENINGEN 1920 MED GENSTANDE OG
FORTÆLLINGER
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19
Grænseforeningen Vejle Vesteregn inviterer til et arrangement om
Genforeningen 1920. Deltagerne opfordres til at medbringe brugs- og
pynteting, billeder, tekstiler, broderier o.lign., der har med Sønderjylland
og sønderjydernes kamp at gøre for at komme tilbage til Danmark for 100
år siden. Vi snakker om, hvad det betyder at omgive sig med genstande,
der i den grad fortæller ikke blot en personlig historie, men lokalhistorie
og Danmarkshistorie. Etnolog, mag.art. Kirsten Rykind-Eriksen vil fortælle
om denne form for markeringer af tilhørsforhold og drøm om fremtiden.
Hvorfor blev ”de sønderjyske piger” så populære? Og deres kniplinger?
Hvorfor blev sådanne ting kaldt kitsch i Danmark?
Pris: entre og kaffe m.m. kr. 80.
Sted: Give Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give

