
HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND 

Nyhedsbrev februar 2020 

 

HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND FESTER I 
ANLEDNING AF 100-ÅRS DAGEN FOR AFSTEMNINGSDAGEN I 
1920 

Mandag den 10. februar 2020 kl. 18 
 

Historisk Samfund for Sydøstjylland inviterer sammen med Grænseforeningen 
Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed og Balle Forsamlingshus til festspisning, 
foredrag og fællessang.  

Program: 
Kl. 18: Fællesspisning 
Kl. 19: Foredrag ved Danmarks ambassadør i Berlin: Arne Friis Petersen om den 
aktuelle situation: Danmark og Tyskland. 
Fællessang og underholdning ved forstanderparret Kathrine og Jakob Bonderup, 
Engelsholm Højskole. 
Pris: 200 kr. for entre og betaling for mad og drikke. 
Tilmelding senest den 1. februar til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: 
rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489. 
Sted: Forsamlingshuset, Ballevej 50, 7182 Bredsten.                     
 

 

HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND INVITERER TIL 

GRATIS LOKALHISTORISK INSPIRATIONSDAG 

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 9.30-15.30 

Historisk Samfund for Sydøstjylland sætter på årets Inspirationsdag fokus på 

erindringer. Hvordan er historikeren stillet, når han eller hun skal forsøge 

at rekonstruere fortidens begivenheder med brug af erindringer? I hvor høj grad 

mailto:rykind@bbsyd.dk


kan lokalarkivernes samlinger bidrage til at give et dækkende billede af 

perioden, og kan man overhovedet stole på erindringerne? Det er de centrale 

spørgsmål på årets Inspirationsdag, hvor dagens oplægsholdere vil dele deres 

egne erfaringer i arbejdet med historie og benyttelse af de lokale arkiver. 

Oplægsholderne er historiker Andreas Skov, stadsarkivar Johnny Wøllekær, 

Odense stadsarkiv, museumsformidler Rasmus Welling og arkivar Lisbeth 

Aagaard Lykke, begge Museerne i Fredericia. Et detaljeret program kan ses på 

hjemmesiden www.hsso.dk.  

Pris: Deltagelse er gratis. Foreningen giver kaffe med brød morgen og 

eftermiddag, deltagerne sørger selv for frokost.                       

Tilmelding senest fredag den 14. februar 2020 på foreningens hjemmeside 

www.hsso.dk eller hssovejle@gmail.com.                                                      

Sted: Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 

 

HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND INVITERER TIL 

GRATIS FOREDRAG OM GENFORENINGEN 1920 

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19 

Historisk Samfund for Sydøstjylland inviterer i samarbejde med 

Folkeuniversitetet og Horsens Kulturhistoriske Forening til gratis foredrag med 

museumsinspektør, dr. Phil. Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum 

Sønderjylland, der fortæller om Genforeningen i 1920. I 1920 skete det 

temmelig usædvanlige, at befolkningen i et område fik lov til at bestemme, om 

de ville høre til Danmark eller Tyskland. Før det var gået en lang historie om et 

område med bånd både mod nord og syd og flere sprog. I 1800-tallet var det 

omstridt, og det endte med, at det blev en del af det nye Tyskland. Flertallet af 

befolkningen i den nordlige del ville hellere være blevet danske, og det holdt de 

fast ved i mere end 50 år. I 1918 åbnede muligheden sig. Sønderjyderne 

krævede folkeafstemning, og det blev en del af Versaillesfreden. Der var mange 

tovtrækninger om, hvordan og hvor der skulle stemmes. Det endte med en 

afstemning i to zoner, hvoraf den ene havde dansk flertal og den anden tysk. 

Foredraget trækker forhistorien op, og følger så udviklingen frem til 

folkeafstemningerne. Det ser nærmere på resultaterne, og udviklingen følges så 

videre, til Kongen red ind over den genforenede grænse. 

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


Pris: Gratis 

Tilmelding: da der er begrænsede pladser skal billetter bestilles på 

www.horsenskulturhistoriskeforening.dk  

Sted: foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens 

 

NY DATO FOR ÅRSMØDE FOR HISTORISK SAMFUND FOR 

SYDØSTJYLLAND 
Årsmøde lørdag den 25. april 2020 - BEMÆRK DATOEN ER ÆNDRET FRA MAJ 

TIL APRIL. 

Årsmødet afholdes på Hellebjerg Efterskole, 7130 Juelsminde. 

 

 

 

 

ARRANGEMENTER FRA SAMARBEJDSPARTNERE: 

NY UDSTILLING ”Fra folkesag til venskabsbesøg” 
Mandag 3. februar 2020  
Grænseforeningen Vejle Vesteregn og Vejle Stadsarkiv viser udstillingen ”Fra 
folkesag til venskabsbesøg”, der fortæller om Grænseforeningens 
lokalafdelinger i Vejle kommune, deres formål, initiativer og virke. Om hvordan 
en stor folkelig opbakning og åndelig udrustning fra 1889-1920 var med til at 
styrke danskheden i Sønderjylland. Siden 1920 har interessen samlet sig om det 
danske mindretal i Sydslesvig, der fik en stor kulturel og økonomisk opbakning 
efter 1945. Forbindelsen over grænsen udvikledes til venskaber i det dansk-
tyske grænseland med mange gensidige besøg og modtagelse af feriebørn. 
Udstillingen kan ses indtil den 23. april 2020. 
Pris: Gratis   
Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Åbent mandag-torsdag kl. 10-
16, fredag kl. 10-12 og den første lørdag i måneden kl. 10-14. 

 
 

http://www.horsenskulturhistoriskeforening.dk/


SÆSONÅBNING PÅ DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM  

Lørdag den 1. februar 2020 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum fortæller om sygeplejens historie fra 
middelalderen til i dag i det gamle tuberkulosesanatorium ved Kolding Fjord. Se 
museets faste udstilling, der bliver suppleret med skiftende særudstillinger.  
Pris: Medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland kommer ind for halv 
pris. Se mere på museets hjemmeside: https://dsr.dk/dshm.  
Sted: Fjordvej 152, 6000 Kolding. Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16, mandag 
lukket. 
 
 

FAMILIELØRDAG: rundvisning på Fængselsmuseet i Horsens 

Lørdag den 1. februar kl. 11.30 og kl. 13.00 

Vil du med på en rundvisning og få et indblik i, hvordan hverdagen fungerer i et 

lukket fængsel? Kom med på en tur rundt i museet, hvor der er rig mulighed for 

at lytte, røre og spørge. Det er for alle mellem ca. 8- 99 år. Hver måned vil der 

være nye emner.  

Pris: 35 kr. Dertil kommer entré til Fængselsmuseet 
Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Varighed: 75 minutter 
 

 

RUNDVISNING: få et unikt indblik i fængselsliv gennem 153 år 

Søndag 2/2, torsdag 6/2, torsdag 20/2, søndag 23/2, torsdag 27/2 og lørdag 

29/2 – alle dage kl. 11.30 

Kom med på en rundvisning i Fængselsmuseet og få et unikt indblik i fængselsliv 

gennem 153 år. På turen rundt ser du bl.a. celler, rockergang, fængselskirke og 

kælder, mens du lytter til udvalgte fortællinger om fanger og fængselsliv. 

Rundvisningerne giver en god introduktion til både museet og fængselshistorie, 

men undertemaerne kan variere fra gang til gang for at inkludere 

særudstillinger og aktuelle emner. 

Pris: 35 kr. Dertil kommer entré til Fængselsmuseet 
Mødested: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Varighed: 75 minutter 

https://dsr.dk/dshm


 
 

KUNST & KAFFE på Horsens Kunstmuseum: Yngre kvindelige 

malere ved Sanne Hvidt.  

Søndag den 2. februar kl. 14.00 

Horsens Kunstmuseum inviterer til en række Kunst & Kaffe arrangementer i 

foråret 2020. Kunst & Kaffe henvender sig til dem, der gerne vil blive klogere på 

museets samling og aktuelle udstillinger. Arrangementet afsluttes med kaffe og 

kage i museets café, Gordons Gæstebud.                

Pris: 50. kr. inkl. kaffe og kage. Billetpris er excl. entré til museet. Max 50 

deltagere pr. arrangement. Praktisk information: Det anbefales at købe billetter 

til arrangementerne på www.horsenskunstmuseum.dk eller på Horsens 

Kunstmuseum.                  

Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

  
 
 

RUNDVISNING: Fængselsbetjentene fortæller 

Onsdag den 5/2, onsdag 19/2, lørdag 22/2 og onsdag 26/2 – alle dage kl. 11.30 

Kom med en fængselsbetjent på rundvisning gennem det spændende 

Fængselsmuseum og få en oplevelse ud over det sædvanlige. Bjarne Karlsen, 

Jannie Jacobsen og Kaj Rasmussen har sammenlagt arbejdet næsten 80 år i 

danske fængsler, heraf en stor del i det gamle statsfængsel i Horsens. De har 

alle noget på hjertet og giver et levende indblik i en ellers lukket verden. De er 

alle tre særdeles rutinerede og erfarne formidlere, der brænder for at 

videregive deres spændende og meget personlige fortællinger.            

Pris: 35 kr. Dertil kommer entré til Fængselsmuseet             

Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Varighed: 75 minutter 

 

 

 

 

http://www.horsenskunstmuseum.dk/


BRODERIAFTEN: Grænseløse sting 

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 18-20.30 

Hvad betyder genforeningen for os i dag? I samarbejde med tekstilkunstner Iben 
Høj inviterer Trapholt 800 borgere med til at skabe et gigantisk broderet 
fællesværk – Grænseløse Sting, der diskuterer grænser før og nu. 

Program: 

18.00 – 18.15: Velkomst og kort introduktion til projektet ved Trapholt 
18.15 – 19.00: Oplæg ved Rasmus Thorup, Museum Vestsjælland om Det særligt 
danske? – Kultur og identitet i grænselandet 
19.00 – 20.30: Broderi, snak, erfaringsudveksling og udlevering af materialer til 
nye deltagere 

Pris: Det koster ikke noget at deltage, og der vil være fri entré til museet til dem 
der deltager i arrangementet. Medbring nåle og saks. Tilmelding: 
https://flexbillet.dk/trapholt/event/wxwyr2               
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding 

 

TORSDAGSTALE på Byarkivet i Horsens 

Torsdag den 6. februar kl. 16 

Denne Torsdagstale handler om jøderne i Horsens. Kom og hør historien om den 

første jøde i Horsens, om storhedstiden og bliv klogere på, hvordan jødisk 

historie i Horsens hænger sammen med både Horsens Historien og 

Danmarkshistorien. Foredragsholder: Museumsinspektør Christina Louise 

Sørensen.                   

Pris: Gratis, tilmelding er ikke nødvendig, men mød op i god tid, da pladserne 

fordeles efter først til mølle. Varighed: ca. 1 time.             

Sted: Byarkivet, Sundvej 1a, 8700 Horsens. 

 

 

https://flexbillet.dk/trapholt/event/wxwyr2


FOREDRAG: Reformation og hekseprocesser i Danmark og 
Norge  

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19  

Foreningen Norden arrangerer foredrag om Reformation og hekseprocesser i 
Danmark-Norge – med enkelte udkig til Sverige-Finland og De Britiske Øer. 
Journalist ved NORDJYSKE Medier og historiestuderende Villy Dall, Hurup Thy, 
fortæller om ”de europæiske hekseprocesser” fra 1540’erne og frem til ca. 1700 
som et led i ”Reformationen i et historisk og religionsvidenskabeligt perspektiv”. 
Villy Dall er sekretær for Foreningen Norden Thisted. Første halvdel af 1600-
tallet var den mest intense periode for hekseforfølgelser eller 
trolddomsforfølgelser i Europa. Forskerne har identificeret omkring 100.000 
retssager i Europa, hvoraf omkring halvdelen resulterede i straf - i de langt de 
fleste tilfælde dødsstraf og for det meste ved brænding. 25 pct. af de dømte var 
mænd - og altså 75 pct. kvinder.  
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage, betaling ved døren kontant eller med mobilepay 
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvej 4, 6000 Kolding 
 
 

NY UDSTILLING: Genforeningen i Christiansfeld 

Fredag den 7. februar kl. 14 

Oplev Christiansfeld Centrets særudstilling "Genforeningen i Christiansfeld". En 
udstilling, der giver indblik i Genforeningen og zoomer ind på Genforeningens 
betydning i Christiansfeld. Udstillingen kan ses frem til udgangen af 2020.  
Pris: Gratis                 
Sted: Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld. Åbent alle dage kl. 10.00-
16.00. 

 

 

 

 



VINTERFERIEAKTIVITER PÅ BYMUSEET I FREDERICIA 

Den 7.-16. februar kl. 12-16  

I Bymuseets udstillinger er der en masse spændende ting, som museets fotograf 
er gået helt tæt på. Kan du finde dem alle sammen? Få en seddel og et svarark i 
museumsbutikken og gå på jagt efter tingene. Når du har fundet dem alle 
sammen, kan du aflevere svararket og få et stykke chokolade.  

Pris: Gratis 

Sted: Bymuseet, Jernbanegade 10 

 

FERIERUNDVISNINGER  på Fængselsmuseet i Horsens  

Den 8. – 16. februar kl. 11.00, kl. 11.30, kl. 12.30, kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 14.30 

I ferien har du muligheden for at komme med på en rundvisning i 

Fængselsmuseets store udstilling, som ligger i det tidligere statsfængsel i 

Horsens. Vores ferierundvisninger har altid et særligt tema, som giver et unikt 

indblik i fængslets lange og interessante historie, der strækker sig over 153 år.            

Pris: 35 kr. Dertil kommer entré til Fængselsmuseet.            

Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Varighed: 60 minutter 

 

VINTERFERIEAKTIVITETER på Horsens Museum 

Den 8. -16. februar kl. 11-16 

I vinterferien kan du lave dit eget fastelavnsris og smukke maskebalsmasker. Du 

kan også gå på jagt i museets udstillinger og være med i konkurrencen om en 

spændende børnebog.                  

Pris: Gratis.                

Sted: Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens 

 

 



VINTERFERIEN på Horsens Kunstmuseum 

Den 10. - 16. februar 

I hele uge 7 er det muligt at gå på den årlige detektiv jagt på Horsens 

Kunstmuseum og deltage i konkurrencen om en spændende præmie og et 

vaskeægte detektivsæt. Jagten henvender sig til børn fra 5 år og op og deres 

voksne.  

Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

OMVISNING på Horsens Kunstmuseum 

Søndag den 9. februar kl. 13.00 

Omvisningen handler om Dark Matter ved Sanne Hvidt.              

Pris: Gratis efter betalt entré. Billetter bestilles på 

www.horsenskunstmuseum.dk.                

Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

AFSTEMNINGSFEST i Cuben i Christiansfeld  

Mandag den 10. februar 2020 kl. 19-21  

Tag med når 100-året for den afstemning, som i 1920 sikrede, at Sønderjyderne 
kunne genforenes med Danmark, markeres med en stor Afstemningsfest i 
Cuben i Christiansfeld. Kom og oplev den traditionsrige afstemningsfest, som 
byder på taler, fællessang, kaffe og kage og ikke mindst livemusik leveret af 
Slesvigske Musikkorps. Aftenens talere er kulturminister Joy Mogensen samt 
politiker og formand for FN’s 70. generalforsamling i New York, Mogens 
Lykketoft. Læg også vejen forbi Genforeningsbussen på parkeringspladsen ved 
Cuben. Afstemningsfesten er arrangeret af Udvalget for nationale 
mindesamvær, Grænseforeningen for Kolding og omegn, Kolding Kommune og 
Foreningen Norden (Haderslev – Frøs Herred – Christiansfeld).                           
Pris: 50 kr. Tilmelding: www.kolding.dk/netbutik eller hos Christiansfeld Centret, 
Nørregade 14 i Christiansfeld.                 
Sted: Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld 

http://www.horsenskunstmuseum.dk/
https://www.kolding.dk/details/371-afstemningsfest-i-christiansfeld/christiansfeld/2020-02-10/19-00


 

OMVISNING PÅ FÆNGSELSMUSEET I HORSENS - Lukket og 

slukket 

Tirsdag den 11. februar og torsdag den 13. februar kl. 18 

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 historien 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: Skiftende 
Pris: 35 kr. Dertil kommer entré til Fængselsmuseet – særpris 75 kr. Varighed: 
ca. 60 minutter 
Mødested: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens 
 

VTS-SAMTALER på Horsens Kunstmuseum 

Fredag den 14. februar kl. 14.30 

Horsens Kunstmuseum og VTS facilitator Anne Østergaard Olesen inviterer alle, 

der har lyst til at snakke om kunst, til VTS samtaler om udvalgte værker fra 

museets samling. VTS (Visual Thinking Strategies) er en alternativ 

kunstformidlingsmetode. I en VTS-samtale er det beskueren, der er på banen. 

Der findes ingen forkerte svar og observationer - facilitatoren forholder sig 

neutral og fungerer som en ordstyrer, der parafraserer og samler op på det, der 

bliver sagt i gruppen. Det er et trygt rum, hvor man bliver hørt og anerkendt. 

VTS er for alle i alle aldre. Yderligere information om VTS Danmark kan læses på 

www.vtsdanmark.dk.  

Pris: Arrangementet er gratis at deltage i efter betalt entré og påbegyndes ved 

museets skranke. Det er muligt at læse mere og bestille billetter på 

www.horsenskunstmuseum.dk.  

Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

http://www.horsenskunstmuseum.dk/


 

FILMFREMVISNING: NordvestXpeditionen - en film om den 
danske opdagelsesrejsende Jens Munk 

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.30 til 20.30 

Kom til filmvisning i Bryggeriet, hvor vi viser Ole Japps film om den danske 
søofficer og opdagelsesrejsende Jens Munk (1579-1628), der drog ud fra 
Danmark i 1619 med en besætning på 50 i to skibe for at udforske 
Nordvestpassagen - en dramatisk og ulykkesramt udflugt, hvorfra der kun kom 
tre mand tilbage, hvoraf Munk var den ene. Vi får også besøg af instruktøren, 
der også selv spiller hovedrollen og har taget initiativ til at få lavet filmen om 
Munk, og Japp vil bl.a. fortælle noget om, hvorfor og hvordan han gav sig i kast 
med arbejdet på det omfattende filmprojekt.                                                         
Pris: Gratis. Tilmelding:  
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=1id
mjsmj00                                     
Sted: Bryggeriet, Kolding Bibliotek, Slotssøvej 4, 6000 Kolding 

 

FOREDRAG: En jødisk familie i Fredericia i begyndelsen af 
1800-tallet 
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.30 

Omkring år 1800 husede Fredericia den største jødiske provinsmenighed i 
kongeriget Danmark. Museumsinspektør og ph.d.-studerende Vibeke Kaiser-
Hansen tager udgangspunkt i en af byens jødiske familier – og giver gennem 
familiens særlige historie et indblik i nogle af de forhold og udviklinger, der var 
generelle for det jødiske liv i Fredericia i 1800-tallet. Det er en fortælling om 
livet på godt og ondt – om illegal indvandring, høj mobilitet og udvandring, 
kvinders forhold, forliste ægteskaber, kriminalitet, rigdom og fattigdom samt 
meget mere.                   
Pris: 30 kr. pr. deltager samt 10 kr. for kaffe.             
Sted: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik III’s Vej 6, 7000 
Fredericia 

 
 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=1idmjsmj00
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=1idmjsmj00


FOREDRAG: I månelysets skær – Museet på Koldinghus fejrer 
130 års fødselsdag den 19. februar 
 
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 17  

Onsdag den 19. februar 1890 mødtes syv mænd til et middagsselskab hos 
tandlæge Friis i Kolding. De syv herrer spiste godt og fik måske lidt rigeligt at 
drikke. I løbet af aftenen var stemningen blevet så god, at de besluttede at 
grundlægge et selskab med det mundrette navn ”Historisk-Antikvarisk Selskab 
for Kolding og omegn”, hvis hovedopgave skulle være at arbejde for at oprette 
et Museum i Kolding, der selvfølgeligt kom til at ligge på Koldinghus. Ideen var 
god, men i første omgang fik selskabet dog et nej til at bruge Koldinghus til 
museum, men gennem et godt lobbyarbejde i København lykkedes det til sidst 
at få tilladelse til at bruge ruinen. Med tiden begyndte selskabet også at afholde 
deres møder på slottet den lørdag, der lå tættest fuldmåne, da Koldings 
borgmester Schjørring, medlem af selskabet, elskede den stemning som 
månelyset kastede over den gamle ruin.  

Pris: 120 kr. for voksne, 60 kr. for årskort til Museumsklubben. Tilmelding 
gennem https://www.koldinghus.dk/kalender-2020/i-maanelysets-skaer-
museet-paa-koldinghus-130-aar.aspx 

Sted: Museet på Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding. 

 

HORSENS I 1960’ERNE – horsensianernes historie fortalt i 

billeder 

Torsdag den 27. februar kl. 19 

I Horsens betød fremgang og overskud bl.a. anlæggelse af nye kvarterer og 

erhvervelse af nye tekniske vidundere. Årtiet blev i det hele taget karakteriseret 

ved en tro på fremtiden, men også ved et opgør med fortiden. 

Med udgangspunkt i udgivelsen Horsens i årtier, 1960’erne fortæller 

museumschef, Merete Bøge Pedersen, om byens historie i et årti, hvor 

forandringerne var store, og oplevelserne stod i kø. 

 

https://www.koldinghus.dk/kalender-2020/i-maanelysets-skaer-museet-paa-koldinghus-130-aar.aspx
https://www.koldinghus.dk/kalender-2020/i-maanelysets-skaer-museet-paa-koldinghus-130-aar.aspx


Pris: Gratis, der kræves dog billet. Anskaffes her: 
https://horsensbibliotek.dk/arrangementer/arrangementer-voksne/horsens-i-
1960erne-horsensianernes-historie-fortalt-i-billeder 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen 
 

https://horsensbibliotek.dk/arrangementer/arrangementer-voksne/horsens-i-1960erne-horsensianernes-historie-fortalt-i-billeder
https://horsensbibliotek.dk/arrangementer/arrangementer-voksne/horsens-i-1960erne-horsensianernes-historie-fortalt-i-billeder

