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Udflugt til Krengerup lørdag den 27.august 2011 

 

Tilmelding (aht. tilrettelæggelsen af omvisningen og reservering af plads i cafeen) til udflugten 
27.8.2012 til Krengerup på Fyn udløber den 21.8. men det kan stadig nås at melde sig til i de næste 
par dage, hvis man sender en mail direkte til formanden, Lars Bjørneboe, på 
albjoerneboe@mail1.stofanet.dk eller på telefon 75657735 

Ønske om/tilbud om transportmulighed kan ligeledes ske til Lars Bjørneboe pr. mail eller telefon 
indtil torsdag den 25.8. 

Vi mødes på parkeringspladsen ved slottet. Jf. kørselsvejledningen her: 

 

Krengerup ligger på Vestfyn i Assens kommune. Fra motorvejsafkørsel 52, 
Odense SV, køres mod Assens. I Glamsbjerg køres gennem hovedgaden, følg 
herefter skiltene mod Krengerup. Kommer man fra Middelfart, drejes af ved 
motorvejsafkørsel 55 mod Aarup, videre mod Ørsted og straks herefter følges 
skiltene mod Krengerup.  

 



 

Se Krak her  

 

 

 

Kommende arrangementer: 

Bogudgivelse i Kolding 

Medlem af HSSØs bestyrelse, Erik Voss, Kolding, udgiver en bog om LO Koldings historie 
2.september 2012 ved en reception hos LO Kolding, c/o 3F, Galgebjerg 4, Kolding, kl. 11-15. Alle 
interesserede er velkomne! 



Reception for årbog 2012 

Reception  i anledning af udgivelsen af foreningens årbog 2011, Lokalhistorie fra Sydøstjylland, 
finder sted i Spinderihallerne i Vejle torsdag den 6.10.11 kl. 16, hvor foreningen vil være vært for et 
mindre traktement. Bestyrelsen håber at så mange af foreningens medlemmer som muligt vil møde 
frem på dagen, dels for at møde redaktionsudvalget og høre redaktør og nogle af bidragyderne 
fortælle om årbogen og dens indhold, dels for at hjemtage eget eksemplar af årbog 2011 mm. 
Foreningen sparer på den måde udgiften til forsendelse. Det har vi nu prøvet et par år med stadig 
finere resultat!  

Syv vikinger i Aros – Kør-selv-tur til Moesgård Museums særudstilling 

17.september 2012 

Moesgård Museum har lavet en særudstilling, der tager afsæt i en personlig og nær fortælling om 
syv fiktive personers liv og skæbne i vikingetidsbyen Aros. Arrangementet omfatter besøg på 
museet og en guidet tur gennem den nye udstilling, inden vi slutter af kl. 16.00 med kaffe/te og 
kage på den berømte restaurant Skovmøllen ved Moesgård. Har du ikke selv bil, er der mulighed for 
kørelejlighed. Hjemkomst ca. kl. 17.30. 

Fællesarrangement for Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund for Sydøstjylland 

Afgang fra Horsens Museum, Sundvej 1A kl. 12.30. Tilmelding senest den 31. august til Horsens 
Museum, tlf. 7629 2359, og meddel om du ønsker kørelejlighed og ønsker at deltage i 
kaffearrangementet. Entre og guidning er gratis for medlemmer af de to foreninger, mens kaffebord 
koster 86,-kr. Pris for ikke-medlemmer af foreningerne 50,-kr (eksklusive kaffe). Betales ved 
fremmøde. 

Arkæologisk tur i Østbirk 18.9. 

 

Søndag den 18. september 2011 kl. 14.00 
Tur: Oldtiden omkring Østbirk 



Gravhøje, stenalderhuse og masser af forkullet korn er nogle af temaerne for en spadseretur gennem Østbirks ældste fortid. Der er fundet 
fortidsminder fra den ældre stenalder til jernalderen. 
 
Turleder: Arkæolog Per Borup 
Mødested: Østbirk Hallen, Østbirk By, Østbirk 
Arrangør: Horsens Museum 
Gratis, ingen tilmelding 
 

De stærke Jyder 
Lokalhistorisk forening i den gamle Hedensted kommune inviterer HSSØs medlemmer til 
lokalhistorisk aften på Øster Snede Skole onsdag den 12.oktober 2012 kl. 19. Fhv. sognepræst Johs. 
E. Stidsen fortæller om de stærke jyder og deres betydning for området. Fri Entre 
 

Nyt fra Museer og arkiver m.fl. 

Knud H. Aagesen, fmd. for Uldum Mølles kulturhistoriske udstillingsudvalg, har sendt os denne 
meddelelse om Uldum Kær og Uldum Mølle. Hvis der er andre, der har lignende meddelelser til 
Nyhedsbrevet, hører vi gerne fra jer! 

 

Den 13. juni, 2. pinsedag, åbnede vores vellykkede udstilling 
 

Et folke-museumsprojekt 

Uldum Kær 

~Gudenådalen ~ myternes dal~ 

 
Danmarks største Kær – Danmarks største Mølle med klapvinger. 

1. Den store nyrenoverede arbejdende museums mølle, Uldum Mølle har som mål at 
levendegøre livet i og om Møllen for børnegrupper/ skoleklasser og voksne.  

2. Kærets åbning efter enorm fældning, stier, broer, shelter og 3 store fugletårne, giver i 
stor samdrægtighed natur- og kulturoplevelser for ornitologer, botanikere, zoologer, 
jægere, fiskere, bønder, lokale beboere, vandrere, cyklister og turister.   

3. Uldums omegn med høvdingesædet i Dortheasminde, jernalderlandsbyen syd for byen 
og det store offerområde i Uldum kær som centrum har i mere end 200 år kastet store 
arkæologiske gaver af sig. De har ligget hengemt på museer og hos lokale dygtige 
amatørarkæologer, som er interesseret i at vise dem frem. Flere gemmer sig endnu i 
mosen. Dem har vi til gode at finde.  

 

Uldum har tradition for i talrige foreningssammenhold frivilligt at kunne løfte store opgaver og 
at kunne holde dem kørende.   

Vort mål har været, at udvikle disse 3 unikke turist seværdigheder sammen i en win-win 
situation. Såvel det ”nye” kærs, den ”nye” mølles og mosens kulturhistorie værdier afhænger af 
hvor mange, der vil besøge stederne og få adgang til fundene og den viden, der er opnået herom.  



En snes frivillige, en skoleklasse og en håndfuld dygtige amatørarkæologer med professionel 
rådgivning har nu lavet den første spændende udstilling.  Uldum pigen er her det store scoop, og 
indtil videre må hun blive her næste sæson med.  

Vi er derfor glade for den flotte modtagelse udstillingen har fået. Åbningen blev besøgt af godt     
200  mennesker, og i den første måned er udstillingen besøgt af over 500 interesserede og 
rosende gæster.  

Udstillingen vil i løbet af efteråret blive fuldt op af et par tema aftener. 

Vi vil nu bruge vinteren til fortsat at forbedre møllens egen store udstilling og gøre skiltningen 
her mere informativ. Den nye jernalderudstilling vil vi forbedre ud fra de ideer vi får ind fra de 
besøgende. Så kom endelig og giv jeres besyv med.   

     Uldum Mølles kulturhistoriske udstillings udvalg.  WWW.Uldummolle.dk 
 

 

Nyhedsbrevet har som sædvanligt klippet lidt i det spændende udvalg 

af arrangementer som museer, arkiver m.fl. sætter i værk. Der er 

mange flere hvis man tager sig tid til at finde deres hjemmesider. Brug 

evt. adresserne i årbogen 2010 s. 152ff! 

 

 

 Baggårdsvandring i Fredericia.  

Tag med på en utraditionel og spændende gåtur gennem Fredericias baggårde. Vi går bagom facaderne, og ser 
hvad baggårdene gemmer på. Oplev Fredericia fra en skæv vinkel, som ikke umiddelbart er tilgængelig i 
hverdagen, og få et helt nyt indtryk af byens små skatte. Der er både kulturelle og historiske skatte gemt i 
baggården og jeres guide vil lede jer frem til de mest interessante. 

Tilmelding: Fredericia Turistbureau, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia 

. Arrangeret af Fredericia Turistbureau.  

Tir. d. 30. august 2011, kl. 16-18. (Entré: Kr. 50,-/voksne, kr. 25,-/børn)  

Bennedsens Gård, Norgesgade 20 C, Fredericia  

 

NATURENS DAG: I DRONNING GUNHILDS RIGE 
Tidspunkt: Søndag d. 11. september 
Sted: Jernalderlandsbyen i Vingsted 
Deltagere: Alle interesserede 

Besøg naturen i og omkring Jernaldermiljøet og få mere at vide om livet i Jernalderen og vores 
lokale jernalderkvinde ”Dronning Gunhild” 



Kl. 11-12:  
Rundtur i Jernaldermiljøet med fortællinger om naturen og jernalderlandsbyen 
Kl. 12-14:  
Mulighed for at komme med jernalderbonden på arbejde. 
Kl.12-14:  
Mulighed for at komme med naturvejlederen på vandretur til Dronningens Mose og høre 
fortællingen om Dronning Gunhild. Turen er ca. 4 km. 
Kl. 12-14:  
Mulighed for at være med til at tilberede et jernaldermåltid på stormandens gård. 
Kl. 14-15:  
Spisning og fortælling på stormandens gård.  

Deltagelse er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.  
Husk at medtage mad og drikkelse.  
Husk tøj og fodtøj til al slags vejr.  
Yderligere oplysninger hos Vingsted Historiske Værksted på:  
tlf. 75 86 52 80 eller jagip@vejle.dk 

 

20.8.2011 

Lars Bjørneboe 

Fmd. 

 

 


