
	  

Nyhedsbrev	  fra	  Historisk	  Samfund	  for	  Sydøstjylland	  
april	  2013	  
	  

	  

Restaurering	  af	  Tyrstrup	  Kirke	  

Sted:	  Tyrstrup	  Kirke	  

Tid:	  Tirsdag	  den	  9.	  april	  kl.	  19.00	  

Entre	  kr.	  50,00	  

Arkitekt	  O.	  Reinhard	  Hansen	  vil	  fortælle	  om	  den	  

omfattende	  restaurering	  som	  kirken	  har	  gennemgået.	  

Sognepræst	  Annette	  Wiuf	  Christensen	  vil	  fortælle	  om	  sognet	  



og	  forholdet	  mellem	  sognekirken	  og	  brødremenigheden.	  

Der	  er	  efterfølgende	  kaffe	  og	  kage	  i	  Degneskolen	  

Arr.:	  Historisk	  Samfund	  for	  Sydøstjylland,	  Tyrstrup	  Kirke	  

og	  Christiansfeld	  Lokalhistorisk	  Forening	  

	  

Årsmødet	  	  
Lørdag	  den	  4.	  maj	  2013	  på	  Museet	  Højvang,	  Aftensang1,6040	  Egtved	  

Program:	  

	  
Kl.	  13.00	  til	  ca.	  14.00	  Årsmøde:	  

Dagsorden:	  

Velkomst	  ved	  formanden	  	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Bestyrelsens	  beretning	  
3. Regnskab	  og	  budget	  ved	  kassereren	  



4. Valg	  til	  bestyrelsen	  

Der	  skal	  vælges	  7	  bestyrelsesmedlemmer.	  På	  valg	  er:	  Poul	  Jørgen	  Ladefoged,	  
Kirsten	  Øbro,	  Peter	  Bjørn	  Larsen,	  Erik	  Voss	  og	  Astrid	  Wandel.	  	  

Formanden	  Lars	  Bjørneboe	  forlader	  bestyrelsesarbejdet,	  og	  det	  samme	  gør	  
Søren	  Brunbech.	  

Kirsten	  Øbro	  og	  Poul	  Jørgen	  Ladefoged	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  	  	  

5. Medlemskontingent	  
Bestyrelsen	  foreslår,	  at	  kontingentet	  for	  2014	  uændret	  er	  225	  kr.	  
6. Indkomne	  forslag	  	  

Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet,	  sendes	  skriftligt	  til	  formanden	  Lars	  Bjørneboe,	  
Sehestedsvej	  3,	  8700	  Horsens,	  mail:	  albjoerneboe@stofanet.dk	  
Senest	  en	  uge	  før	  årsmødet.	  

7. Eventuelt	  

Kl.	  ca.	  14.00	  til	  14.30	  kaffebord:	  

Kl.14.30	  til	  16:	  Foredrag	  ved	  Magne	  Lund,	  Smørum,	  der	  taler	  om	  de	  
krigsinvalide	  fra	  	  1864	  og	  hvorledes	  det	  gik	  dem	  efter	  afslutningen	  af	  denne	  krig.	  
Magne	  Lund,	  der	  er	  ekspert	  i	  at	  dykke	  ned	  i	  historiske	  arkiver,	  har	  været	  på	  
Rigsarkivet,	  hans	  arbejde	  der	  har	  kastet	  lys	  over	  forskellige	  grupper,	  der	  blev	  
præget	  af	  krigen:	  De	  fangne,	  de	  sårede,	  invaliderne	  og	  enker	  og	  børn.	  

Deltagelse	  i	  kaffebordet	  er	  gratis,	  da	  foreningen	  betaler.	  Alligevel	  vil	  vi	  gerne	  
bede	  om	  en	  tilmelding,	  da	  det	  er	  frivillige,	  der	  står	  for	  at	  lave	  kaffe	  med	  kage.	  

Tilmelding:	  

-‐ foreningens	  hjemmeside	  www.hsso.dk	  
-‐ eller	  pr	  mail:	  hssovejle@gmail.com	  

Ny bog om eneren og 
museumsgrundlæggeren Søren 
Knudsen 
Tid:	  lørdag	  6-4	  kl.	  13.00	  –	  14.30	  

Sted:	  Glud	  Museum	  



Glud	  Museum	  har	  de	  sidste	  par	  år	  arbejdet	  på	  et	  værk	  om	  stedets	  grundlægger,	  
folkemindesamleren	  og	  ildsjælen	  Søren	  Knudsen	  (1878-‐1955),	  og	  i	  den	  anledning	  inviterer	  
museet	  alle	  interesserede	  til	  en	  præsentation	  af	  bogen	  lørdag	  d.	  6.	  april	  kl.	  13.00	  og	  14.30.	  
Forfatteren,	  museumsinspektør	  Lykke	  Olsen,	  holder	  et	  kort	  foredrag	  om	  værket	  efterfulgt	  af	  
en	  lille	  rundvisning	  med	  fokus	  på	  Søren	  Knudsen.	  	  

Bogen	  fortæller	  historien	  om	  en	  spændende,	  men	  vanskelig	  ener,	  der	  udfordrede	  sine	  
medmennesker	  og	  sin	  samtid	  med	  sine	  markante	  og	  usædvanlige	  holdninger	  såsom	  
modstand	  mod	  mejerivæsenet	  og	  tobak	  og	  mod	  sine	  medmenneskers	  ”fordærvede”	  livsstil	  –	  
men	  også	  ved	  sit	  turbulente	  privatliv	  med	  skilsmisser	  og	  tvangsindlæggelser.	  Han	  havde	  ikke	  
særlig	  stor	  forståelse	  for	  andre	  mennesker	  –	  han	  mødte	  til	  gengæld	  heller	  ikke	  altid	  den	  store	  
forståelse	  fra	  omverdenen.	  	  

Værket	  undersøger	  baggrunden	  bag	  museets	  grundlæggelse	  og	  de	  tidlige	  år	  i	  lyset	  af	  Sørens	  
usædvanlige	  liv	  og	  personlighed,	  der	  på	  godt	  og	  ondt	  havde	  en	  stor	  indvirkning	  på	  museet.	  
Efter	  at	  have	  gået	  på	  valsen	  i	  bl.a.	  Tyskland	  og	  Danmark	  omkring	  år	  1900,	  hvor	  Søren	  havde	  
set	  gamle	  bygningsværker	  truede	  af	  nedrivning,	  grundlagde	  han	  i	  1912	  Glud	  Museum.	  Fra	  
åbningen	  til	  sin	  død	  i	  1955	  udvidede	  han,	  på	  trods	  af	  stor	  personlig	  modgang,	  løbende	  museet	  
med	  landbohistoriske	  bygninger	  fra	  Juelsminde-‐halvøen.	  Glud	  Museum	  blev	  realiseret	  i	  kraft	  
af	  Sørens	  historieinteresse,	  stædighed	  og	  handlekraft,	  men	  ligesom	  de	  andre	  frilandsmuseer	  
opstod	  museet	  også	  som	  konsekvens	  af	  begivenheder	  og	  strømninger	  i	  1800-‐tallet:	  Det	  gamle	  
landbosamfunds	  forsvinden,	  interesse	  for	  bondens	  kulturhistorie	  og	  verdensudstillingernes	  
udstillingsformer.	  	  	  	  

Bogen	  om	  Søren	  Knudsen	  er	  en	  brik	  i	  fortællingen	  om	  frilandsmuseernes	  barndom	  og	  
samtidig	  en	  beretning	  om	  et	  spændende,	  særpræget	  og	  vanskeligt	  menneske,	  som	  udfordrede	  
sine	  omgivelser.	  

Værket	  er	  trykt	  med	  støtte	  fra	  Schou	  Fondet,	  Løvbjergs	  Almene	  Fond	  og	  Nordea,	  Horsens.	  
Arrangementet	  er	  gratis,	  men	  der	  betales	  entré	  til	  museet	  på	  40	  kr.	  

--------------------------------------- 
Kvinder i Modstandsbevægelsen 
 
Tid:	  Tirsdag	  16-‐4	  kl.	  19.30	  

Sted:	  Kongeaamuseet,	  Jernbanegade	  7,	  6580	  Vamdrup	  

	  

Forfatteren	  Anne	  Dorthe	  Holm,	  Vejen,	  fortæller	  om	  
kvindernes	  indsats	  i	  modstandsbevægelsen	  under	  
besættelsen	  fra	  1940-‐45.	  Filmen	  om	  Hvidsten-‐gruppen	  har	  i	  
det	  forløbne	  år	  aktualiseret	  besættelsestiden	  og	  de	  ofte	  
skæbnesvangre	  situationer	  for	  den	  enkelte,	  den	  bragte	  med	  



sig.	  
	  
Arrangeret	  i	  samarbejde	  med	  Kongeaamuseet.	  Gratis	  adgang.	  

	  

En landsby i krig og fred 
Tid:	  Torsdag	  d.	  18.	  april	  2013	  kl.	  19:00	  
Sted:	  Børkop	  Bibliotek,	  Ågade	  6,	  7080	  Børkop	  

Takket	  være	  en	  26-‐årig	  præstedatters	  omhyggeligt	  førte	  dagbog	  i	  perioden	  fra	  1.	  
februar	  1864	  til	  den	  16.	  november	  1864	  er	  der	  givet	  et	  enestående	  indblik	  i,	  
hvordan	  den	  2.	  slesvigske	  krig	  påvirkede	  befolkningen	  i	  Gauerslund	  og	  de	  
nærliggende	  landsbyer.	  Hvordan	  udviklede	  krigen	  sig	  i	  trekantområdet	  og	  
hvordan	  oplevede	  lokalbefolkningen	  begivenhederne?	  	  
Vigand	  Rasmussen	  og	  Bodil	  Højlund	  fra	  Børkop	  Lokalhistoriske	  Arkiv	  vil	  tage	  sig	  
af	  hver	  sit	  spørgsmål.	  
Gratis	  adgang.	  

	  

Modens vandring under Enevælden fra adel til 
bonde 
Tid:	  Tirsdag	  d.	  14.	  maj	  2013	  kl.	  19:30	  

Sted:	  Give	  Egnens	  Museum,	  Donneruplundvej	  2,	  7323	  Give	  

BEMÆRK	  -‐	  DETTE	  FOREDRAG	  ER	  FLYTTET	  FRA	  D.	  5	  MARTS	  2013.	  
	  
Gitte	  Nødskov,	  Karup,	  vil	  i	  sit	  foredrag	  sammenligne	  adelens	  fornemme	  dragter	  
med	  bondens	  fineste	  tøj	  og	  vise,	  hvordan	  modesnit	  og	  tøj	  i	  samfundets	  højeste	  
kredse	  har	  haft	  en	  afsmittende	  virkning	  i	  bondestanden,	  selv	  om	  der	  var	  en	  
verden	  til	  forskel	  på	  levevis	  og	  etikette.	  I	  tilknytning	  hertil	  kommer	  hun	  også	  ind	  
på	  bondestandens	  levevilkår.	  Samt	  emner	  som	  broderier,	  kniplinger	  og	  
vævninger.	  
	  
Arrangeret	  i	  samarbejde	  med	  Give	  Egnens	  Museum.	  Tilmelding	  senest	  lørdag	  
den	  2.	  marts.	  Entré:	  70	  kr.	  inkl.	  kaffebord.	  



	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Indlæg	  til	  nyhedsbrevet	  sendes	  til	  vosserik@gmail.com	  


