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Bestyrelsen arbejder på at sommerens udflugt bliver et besøg med rundvisning på Krengerup gods
på Fyn

Kommende arrangementer

A.P. Møller og det dansk-tyske grænsespørgsmål
På afstemningsdagen den 10. februar 2011 vil
museumsinspektør Axel Johnsen fra Museet på
Koldinghus fortælle om skibsreder A.P. Møllers
politiske kamp i Danmark og hans støtte til
Sydslesvig. Foredraget bygger på to års studier og et
hidtil ukendt kildemateriale. Mange institutioner har til
huse i bygninger, som er finansieret af ham. Men
arven fra skibsrederen rækker videre, idet han også
påvirkede det danske mindretals politik og
selvforståelse.

Entre og kaffe: 60 kr.
Arrangeret i samarbejde med Grænseforeningen for
Vejle Vestegn, Egtved Museumsforening
og Egtved Arkiv.
Tid: 10.02.2011 kl. 19:30
Sted: Kirkehuset i Egtved, Kirkevej 41, 6040 Egtved

På opdagelse i Skt. Nicolaj Kirke i Kolding

Lørdag den 19. februar 2011 er der mulighed for at gå på opdagelse i Koldings ældste kirke, Skt. Nicolaj, i selskab
med Tove Jørgensen. Kirkens glasruder ses bedst om formiddagen; derfor det valgte tidspunkt. De store ruder blev
skabt af Kresten Iversen som erstatning for glasruder, der blev ødelagt ved en bombesprængning i marts 1945.
Nicolai Kirke er fyldt af historie og historier.
De, der har lyst, kan komme med op i tårnet og se den middelalderlige vestvæg, som stammer fra kirkens
tilblivelse ca. år 1250. I kirken blev folk begravet indtil ca. 1800. Derfor rummer den mange gravminder, blandt
andet epitafiet her over familien Udsen, der levede i begyndelsen af 1600-tallet. De fik berømte efterkommere,
nemlig arkitektfamilien Utzon.
Tid: 19.02.2011 kl. 10:00
Sted: Nicolaiplads 4, Kolding

Lokalhistorisk Inspirationsdag 26. februar 2011

Ved tilmeldingsfristens udløb den 7.februar havde 54 personer meldt sig som deltagere i den
Lokalhistorisk Inspirationsdag. Fordelingen mellem de enkelte foredrag var meget ligelig med ca.
20 til hvert foredrag, formiddag og eftermiddag. Kolding, Fredericia Hedensted og Horsens
Kommuner har samtidig givet tilsagn om støtte til arrangementet med i alt 10.600 kr. Vi siger tak
for interessen og støtten og glæder os til dagen!

Højbo - En gravhøj fra ældre bronzealder
Museumsinspektør Bjørnar Måge fra Vejle Museum
fortæller om udgravningerne ved Højbo, hvor der i
årene 2006-2007 blev afdækket en indtil da ukendt
bronzealderhøj fra ældre bronzealder ca. 1500 f. Kr. I
tilknytning til denne udgravedes 10 urnegrave som
strakte sig tidsmæssig over en over tusindårig periode
fra omkring 1200 f. Kr. til omkring år 0, ligesom
arkæologerne undersøgte en bebyggelse som strakte
sig nogenlunde over samme tidsperiode som
urnegraverne, altså fra sidste del af bronzealder til
kort efter år 0. I foredraget vil også nævnes enkelte
af de resultater der fremkom i forbindelse med
udgravningerne forud for anlæggelsen af golfbanen i
Brejning.
Gratis entre. Kaffe med brød koster 20 kr.
Tilmelding til Børkop Centerbibliotek på 76435500
eller til Historisk Samfund for Sydøstjylland, på
hjemmesiden www.hsso.dk senest den 3. marts 2011.
Tid: 07.03.2011 kl. 19:00
Sted: Børkop Centerbibliotek, Ågade 6, 7080 Børkop

Årsmøde og udflugt 2011
Foreningens årsmøde finder sted lørdag den 7.maj 2011i Kongernes Jelling. Efter mødet vil
Kulturarvstyrelsens nys afgåede direktør Steen Hvass fortælle om hvordan arbejdet med nationens
kulturarv har udviklet sig i de forløbne år og hvordan fremtiden tegner sig.
Bestyrelsen arbejder på at få foreningens sommerudflugt lørdag den 27.august 2011 til at gå til
godset Krengerup på Fyn. Godset ejes af familien Rantzau, som vi allerede har mødt under besøget
på Rosenvold ved Vejle. På Krengerup vil det være muligt at besøge hovedbygningens
repræsentative rum.

Årbøger på nettet

I samarbejde med Vejle Stadsarkiv er det lykkedes at gennemføre en scanning af Vejle Amts
Årbøger fra 1905-7. De scannede årbøger vil snarest blive lagt ud på nettet så man fra foreningen
hjemmeside kan søge i de gamle hefter. Falder denne prøvekørsel heldigt ud er det vores hensigt at
søge støtte til at få scannet samtlige årbøger så de kan blive tilgængelige elektronisk for alle.

Planer om flerdages udflugter

Bestyrelsen arbejder med planer om at gennemføre en to dages udflugt til det vestlige SlesvigHolsten i september 2012. Falder arrangementet heldigt ud er det planen at gøre den slags udflugter
til et fast indslag i foreningens aktiviteter. Der er en masse spændende udflugtsmål i det nære
udland i Tyskland og Sverige, som vi alle gerne vil besøge og udforske men som vi sjældent får
gjort noget ved fordi det virker for tæt på! Udflugterne tænkes gennemført i samarbejde med andre
foreninger for at sikre så billig en pris som muligt.

Nyt fra Museer og Arkiver
Horsens Museum

Søndag den 20. februar 2011 kl. 14.00
Horsens som regiments- og fængselsby
I 1724 blev Horsens garnisonsby og husede ryttere og heste fra Det slesvigske Kyrasserregiment. Da regimentet blev opløst i
1842, fik Horsens som kompensation i stedet Statsfængslet til byen.
Turleder: Historiker Anne Katrine Nagel Christensen.
Mødested: Søndergade 48, Horsens.
Gratis, ingen tilmelding.
Søndag den 27. februar 2011 kl. 14.00
Jernalderen ved motorvejen
Forud for anlæggelsen af den nye motorvej mellem Vejle og Herning udgravede Horsens Museum flere jernalderlandsbyer, bl.a.
én i vinteren 2009-10 lige sydvest for Ølholm. Hvis vejret bliver barskt, vil vi forsøge at lade en del af arrangementet foregå
indendørs.
Turleder: Arkæolog Felix Vestergaard.
Mødested: Langskov Kirke, Nyborgvej 2A, Tørring.
Gratis, ingen tilmelding.
Praktiske oplysninger: Gummistøvler og tøj efter vejret.
Søndag den 20. marts 2011 kl. 14.00
Tamdrup Kirkes spændende historie
Tamdrup kirke er en af landets ældste og mest gådefulde kirker. Kirken knejser ensomt på en bakketop vest for Horsens. Man
kan undre sig over, hvorfor der ligger en så udsædvanlig stor kirke helt for sig selv på dette sted? Vi vil i løbet af rundvisningen
se på kirkens bygningshistorie og arkitektur, og søge et svar på baggrunden for kirkens opførelse.
Turleder: Arkæolog Lars Pagh.
Mødested: Tamdrup Kirke, Tamdrup Kirkevej 1, Lund.
Gratis, ingen tilmelding.

Museerne i Fredericia

Tekno Ingeniørsæt på

Bymuseet i Vinterferien
12.-20. februar, alle dage kl. 12-16. Gratis
adgang.
For mange mænd, der var drenge i 40´erne og -50
´erne, står Tekno Ingeniørsæt som et dejligt
minde om fantasi og kreativitet, der kunne fange
interessen i timevis og oven i købet føre til
skabelsen af nogle imponerende konstruktioner i
grønne metalstænger og røde hjul.

Det dengang meget populære samlesæt, der var
meget udbredt blandt drenge med interesse for
mekanik, har siden fået konkurrence af andet- og
meget mere avanceret legetøj, men man kan dog
stadíg møde personer, som i en lang årrække har
værnet om Tekno Ingeniørsættet og udfoldet
deres skabertrang ad den vej.
En af dem er Victor Møller Andersen, som i en
moden alder stadig er fascineret af at bygge
komplicerede konstruktioner af miniingeniørsættet med de mange muligheder. Han
har samlet på Teknos ingeniørsæt siden
begyndelsen af 1940´erne, og han ejer nu en
meget stor samling af komponenter til
byggesættet.

Et udpluk af samlingen vil være udstillet på
Bymuseet i skolernes vinterferie, 12.-20. februar,
hvor der også kan ses færdigbyggede
og konstruktioner, som ikke er helt færdige endnu
men er undervejs i en
byggeproces.
På nogle af ugens hverdage vil der endvidere
være byggeaktivitet, hvor besøgende kan afprøve
deres færdigheder som konstruktører og samtidig
få en snak med Victor Møller Andersen.

Museet på Koldinghus
Der var engang et maskebal

Sanseudstilling om en royal romance på Koldinghus i 1711
Fra 22. januar til 27. marts 2011
Midlertidige lukninger - se tidspunkter nederst på denne side

Et maskebal i Riddersalen på Koldinghus var i 1711 ramme om en af de store skandaler i kongehusets
historie, nemlig affæren mellem Frederik 4. og Anna Sophie Reventlow. Museet markerer 300-året for
begivenheden med en udstilling af masker af
kunstneren og scenografen Annette Just.

Koldinghus var i århundreder de danske kongers foretrukne opholdssted i Jylland. Her blev der afholdt
politiske møder, holdt hof og givet baller. En af de mest skæbnessvangre fester fandt sted for nøjagtig 300
år siden. Under et maskebal i første halvdel af 1711 – mens pesten hærgede i København - forelskede
den 40-årige Frederik 4. sig i den 17-årige komtesse Anna Sophie Reventlow.

KONGEN OG KOMTESSEN
Så hed var affæren, at kongen året efter bortførte komtessen og giftede sig med hende – til venstre hånd
som det hed, for kongen havde siden 1695 haft dronning Louise ved siden side. Ved dronningens død i
1721 overtog Anna Sophie pladsen som Rigets førstedame.

Flerkoneriet og kroningen af en komtesse var en dumhed, som bragte kongen i et uheldigt politisk
modsætningsforhold til adelen. Også for Anna Sophie fik historien en ulykkelig udgang, for efter Frederik
den 4.s død i 1730 blev hun forvist af sin stedsøn Christian 6. til hendes fødehjem Clausholm ved
Randers.

MASKER I ALLE AFSKYGNINGER
I anledning af 300-året for maskeballet på Koldinghus inviterer
museet indenfor til en sanseudstilling for børn og voksne.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med kunstner og scenograf
Annette Just, hvis foretrukne arbejdsfelt netop er masker.

Udstillingen præsenterer et spændende udvalg af Annette Justs farverige og fantasifulde arbejder og
indeholder desuden en række installationer, der appellerer til alle menneskets sanser – også den sjette.

Udstillingen vises i Riddersalen – netop der, hvor den
skæbnesvangre romance begyndte.

MIDLERTIDIGE LUKNINGER AF UDSTILLINGEN
På grund af undervisning af skolebørn I Riddersalen er udstillingen ”Der var engang et Maskebal” lukket
midlertidigt på følgende tidspunkter:
Mandag 24. januar, kl. 10-14
Onsdag 26. januar, kl. 10-14
Fredag 28. januar, kl. 10.14
Tirsdag 1. februar, kl. 10-14
Onsdag 2. februar, kl. 12-17
Tirsdag 8. februar, kl. 10-14.
Tirsdag 1. marts, hele dagen
Onsdag 2. marts, hele dagen
Mandag 7. marts, hele dagen
Tirdag 8. marts, kl.10-14
Onsdag 16. marts, hele dagen
Torsdag 16. marts, kl. 10-14
Mandag 21. marts, kl. 10-14
Torsdag 24. marts, kl. 10-14

