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Nyhedsbrev august 2009 

Sommerudflugt til Harteværket, Stubdrup og landbomuseet lørdag den 29.8.09 kl. 13.00 

Det er stadig muligt at komme med på årets sommerudflugt. Turen starter på Harteværket, 
Alpedalsvej 107, 6000 Kolding , kl.13. Man kan melde sig til på Vejle Museum tel. 76 43 12 00 
eller e-mail: vkh@vejle.dk Man kan også bare møde op. Der skulle nok blive plads til alle! 

Se mere om stedet og formidlingscenter Harteværket  på http://www.kolding.dk/aadal/ 

Bogen om Vejle Amt: Subskription og møder 

Bogen om Vejle Amt er nu i arbejde hos Jelling Bogtrykkeri og vil udkomme 1.oktober. Prisen 
bliver 250 kr. i boghandelen, men det er stadig muligt at bestille den til subskriptionspris på 200 kr. 
ved at sende en mail til ls@forlagetjelling.dk inden 1.9.09. Bøgerne vil kunne hentes i forbindelse 
med de møder som foreningen er i færd med at arrangere i Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia og 
Give i oktober. Mere herom senere. 

 



Årbog 2009: Ny titel 

Foreningens nye navn betyder at årbogen må skifte navn. Bestyrelsen har besluttet at kalde årbogen: 
Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009. Vi vil fremover gøre det muligt at købe den i boghandelen. 
Derfor ønsker vi at titlen skal signalisere indholdet. Årbogen vil som sædvanlig blive præsenteret 
ved en reception på Vejle Kunstmuseum den 28.10.2009 kl. 16, hvor vi håber at se repræsentanter 
for pressen, forfatterne og medlemmerne ! 

Kommuneplaner og kulturmiljøer 

Kommuneplanerne er nu ved at blive vedtaget og vi kan glæde os over at de kulturmiljøer, der var 
blevet udpeget af Vejle Amts kulturmiljøråd  (se rapporten på vores hjemmeside www.hsso.dk) er 
medtaget i de nye kommuneplaner og at flere kommuner har føjet yderligere kulturmiljøer til. 
Samtidig ser det ud til, at der efter kommunevalget vil være grundlag for at etablere kulturmiljøråd 
med deltagelse af repræsentanter for borgerne i nogen af kommunerne 

Bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år 

På det netop afholdte bestyrelsesmøde besluttede vi at bestyrelsen udover årbog, udflugter og 
foredragsaftener skulle afholde et temamøde den 6. februar 2010 om foreningens fremtid, hvor vi 
blandt andet håber at kunne invitere repræsentanter for nogle af vore kollegaer i de andre 
amtsforeninger, for at høre om nogle af de mange initiativer der er gang i rundt omkring. 

Nyt fra museerne 

I efteråret 2008 åbnede Vejle Museum udstillingen "Farverens lærling" i Den Smidtske Gård, 
Søndergade 14 i Vejle.Udstillingen er nu blevet suppleret med et digitalt materiale som findes 
på www.vejleegnensmuseer.dk Her kan man finde en masse inspiration til plantefarvning, 
viden om farveprocesser med kemiske farver, se små videoklip, hvor den unge farverlærling 
introduceres til farvefaget mm. 

På Koldinghus er der Biennale for Kunsthåndværk og Design indtil 6.9.09: 

STOF TIL EFTERTANKE - Bæredygtig mode på Koldinghus 
Ekstravagant haute couture fremstillet af økologiske materialer. Almindeligt hverdagstøj lavet på fabrikker i 
ulande, hvor arbejderne behandles ordentligt og får en rimelig løn. Designer-kjoler hæklet af indmaden fra 
gamle kassettebånd. Og gode gamle jeans med et lille økomærke på det ene bukseben. Bæredygtigt tøj er en 
af de stærkeste trends i modebranchen. Bono fra U2, Stella McCartney, Helena Christensen og mange andre 
stjerner er med på den nye grønne tøjbølge. Inden længe vil bæredygtigt tøj være til at få overalt - og til en 
overkommelig pris.  

Læs mere her >>  

Den 1.august åbnede Horsens Museum en ny særudstilling: PÅ KLIMAETS BETINGELSER 

Udstillingen handler om klimaskift i de sidste 120.000 år og konsekvenserne heraf for natur og mennesker. Udstillingens mål er 
at tilføje den aktuelle klimadebat en ekstra dimension. 

Det falder fint i tråd med at foreningen den 25.11.09 har arrangeret et møde i Horsens med lektor Kim Åris-Sørensen fra 
Danmarks Zoologiske Museum om den danske dyreverden fra istid til nutid. Mere herom senere!  


