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VIKINGERNES JELLING
Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B.
IVERSEN samle trådene i de sidste års store udgravninger i Jelling. Det sker i et foredrag i
Håndværkerforeningen, Allégade 16, Horsens

Med udgravningerne i sommeren 2011 afsluttes forskningsudgravningerne for denne
gang. Mag.art. og ph.d. Rasmus Birch Iversen, der er ledende arkæolog ved Vejle
Museum, giver et overblik over udgravningernes resultater og sætter dem i
perspektiv. Opdagelsen af kongsgård og skibssætning hører til de seneste års mest
opsigtsvækkende arkæologiske fund, men de rejser samtidig en række nye spørgsmål
om Jelling som nationalhistorisk monument og om vikingetidens statsdannelse og
trosskifte.
Foredraget er arrangeret af Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund
for Sydøstjylland.
Gratis adgang

Energi Horsens Fonden støtter digitalisering af
foreningens årbøger
Energi Horsens Fonden har netop meddelt os at de har besluttet at støtte vores arbejde med at
digitalisere foreningens gamle årbøger tilbage fra 1907 med 7000 kr. Bevillingen vil bringe
projektet et stort skridt fremad i retning af at gøre næsten hundrede års lokalhistoriske artikler
tilgængelige på nettet. Hvad det vil betyde kan man allerede nu få et indtryk af ved at gå ind på
foreningens hjemmeside www.hsso.dk under Udgivelser/Årbøger 1905-7!

Kommende arrangementer
Danmarks Naturfredningsforening gennem 100 år
En sårbar natur i et dynamisk amfund?
Eller en dynamisk natur i et sårbart
samfund?
Danmarks Naturfredningsforening gennem
100 år.
"En forening til bevarelse af smukke egne".
Under denne overskrift blev foreningens
tilblivelse i april 1911 omtalt i pressen.
"Der skal være nogen til at spænde ben!"
stod der i forordet til en bog fra 1979 om
Naturfredningssagens historie i Danmark.
Natur- og miljøproblemer er særdeles
påtrængende i nutidens debatter, og
kampen for bevarelsen af naturen har
faktisk en historie.
Naturfredningens historie er en historie om
kampe. Naturfredningsvennerne har ofte
været oppe mod andre samfundsinteresser.
Nuværende og tidligere formand/-kvinde
for Danmarks Naturfredningsforening i
Horsens, Birthe Anker Christensen og
Holger Jørgensen vil fortælle om
foreningens udvikling og kampe gennem
100 år belyst ved lokale eksempler.
Arrangeret i samarbejde med Historisk
Samfund for Sydøstjylland og Danmarks
Naturfredningsforening i Horsens.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig
Tid: 19.01.2012 kl. 19:00
Sted: Østbirk Bibliotek

Kirkerne i Bjerre Herred

Nationalmuseets store bogværk, Danmarks
Kirker, har siden 1930-erne lavet
beskrivelser af kirkerne i Danmark. Værket
dækker nu to tredjedele af landet. I år har
man afsluttet arbejdet med kirkerne i
Bjerre Herred, der tilsammen fylder fire
hæfter. Niels Jørgen Poulsen har sammen
med Ebbe Nyborg været redaktør på disse
udgivelser. Han vil denne aften fortælle
bredt om kirkerne i Bjerre Herred samt
løfte sløret for de næste kirkebeskrivelser i
Hatting Herred, som nu står for tur.
Arrangeret i samarbejde med Glud
museum og Folkeuniversitetet i Vejle.
Arrangementet er gratis for medlemmer af
HSSØ og Museumsforeningen for Glud
Museum. For andre koster det kr. 60. Kaffe
kan købes i pausen
Tilmelding ikke nødvendig
Tid: 24.01.2012 kl. 19:30
Sted: Glud Museum

Nyt fra arkiver og museer
Vejleegnens Museer
Ny rekonstruktion af Ravningsbroen
I efteråret 2011 opfører Vejle Museum i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen en ny
rekonstruktion af broen.

Rundvisning ved Ravningbroen
Søndag d. 20. november kl. 13.
Sted: Ravningbroen, Ravningvej 25, Ravning, 7182 Bredsten
Pris: 50, - kr.
I hverdagene vil tømrerne arbejde ved broen, og på udvalgte dage er der guidede ture ved broen og i
området.

Se TVSyds udsendelser vedr. Ravningbroen
150-200 personer dukkede op til Vejle Museums arrangement ved Ravningbroen.
Se TVSyds indslag >
Se TV-Syds indslag om Ravningbroen, kommer ca. 8. minutter henne i udsendelsen >

Hjortsvang Museum
Bækvej 20, 7160 Tørring (+45) 7567 6455 kontakt@hjortsvangmuseum.dk
JULESTUE den 27. november fra kl. 13 - 16

En dag der plejer at starte med kø ved tombolaen, og forståeligt er det, da der plejer at være mange
flotte gevinster, der er sponsoreret af handlende i området og mange tak for det.
Som vanligt vil der også være boder med juleting, gaver, juleneg og julegrønt, dekorationer m.v.
Hvirring - Hornborg kirkekor sørger for den rette julestemning.
Og selvfølgelig kan der købes gløgg og æbleskiver.

Giveegnens Museum
Donneruplundvej 2, 7323 Give, tlf. 75739375
Det danske måltid i 15.000 år
Tirsdag den 8. november kl. 19.
Et foredrag som kommer bag om måltidets kulturhistorie i Danmark – råvarerne, tilberedningen og
serveringen gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i haven, på marken og selvfølgelig skal vi have et
spændende kig på de ældste danske kogebøger.
Foredragsholder er museumsinspektør Bettina Buhl Blæsild, som arbejder med forskning og formidling af
måltidets kulturhistorie på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. Foredraget er arrangeret i samarbejde med
Give-Egnens Folkeuniversitet.
Pris 60 kr.
Tilmelding senest 7. november 2011.
Juleskovtur
Lørdag den 26. november kl. 14
Museumsskoven rummer mange muligheder. Gå med i skoven og saml naturmateriale til
juledekorationerne. Tilbage på museet er der mulighed for at lave dekorationer. Medbrig lys og saks. Der er
også mulighed for at købe lys på museet.
Adventsweekender
Alle fire adventsweekender vil Give-Egnens Museum kl. 13-17 summe af liv med oplevelser for hele familien.
I de permanente udstillinger vil der være arbejdende værksteder og aktiviteter. Oplev den stemningsfulde
juleudstilling "Julebørn og legetøj".
Alle adventsweekenderne kan man deltage i det store julekagekaffebord.

Kongeåmuseet
Tirsdag den 8. november kl. 19.30
Hvem ved hvad om begivenheder i Vamdrup kommune?
Ikke en millionquiz, men en sjov aften hvor vi gransker hukommelsen og konkurrerer på viden om
Vamdrup og hændelser gennem tiden.
Kaffe 25 kr.

Arrangør: Historisk forening

Museet på Koldinghus

Ole Lund Kirkegaards historier har i mere end 40 år
bjergtaget børn og barnlige sjæle – i Danmark og i udlandet.

Lille Virgil, Orla Frø-Snapper, Gummi-Tarzan, Frode og alle de

andre rødder er for længst blevet faste medlemmer af dansk
børnelitteraturs Wall of Fame.

Med den stort anlagte familieudstilling sætter Museet på
Koldinghus nu spot på
forfatteren, hans bøger,
værk og mission.
OPBYGNING AF SKÆVT BY-UNIVERS
Udstillingen henvender sig både til børn og til voksne. Med sin
fantastiske scenografi inviterer udstillingen alle til at gå på opdagelse
i nogle af de farverige verdener, som Ole Lund Kirkegaard fik skabt i
sine bøger med de skæve eksistenser, helte, antihelte, bumser,
fjolser og vatnisser. I samarbejde med byrumsdesignerne Bureau
Detours har museet skabt
og opbygget en hel by
med de velkendte skæve
huse, den uhyggelige
mølle og den kulørte
cirkusvogn.

På bestyrelsens vegne ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!

