Historisk Samfund for Sydøstjylland:

Nyhedsbrev august 2015
Udflugt til herregården Sønderskov ved
Brørup og det historiske Skibelund Krat
Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00
Sønderskov er den eneste bevarede herregårdsbygning fra
renæssancetiden i det tidligere Ribe Amt. Herregården, der ligger smukt
omgivet af skove på bakkeskrænten nord for Kongeåen, er nu indrettet
som museum. Vi mødes foran herregården og starter med en omvisning
i museet. Derefter kan vi selv gå rundt i huset eller i den dejlige have. Kl.
15.00 går vi til kaffe i den hvælvede herregårdskælder.
Efter kaffen kører vi i vore egne biler ca. 5 km. mod øst til mødestedet
og mindeparken Skibelund Krat. Efter 1864 blev Skibelund Krat et
nationalt samlingssted med talerstol, hvor der blev afholdt store
friluftsmøder. I området er en række mindesten over personer, der har
gjort en indsats for grundtvigianismen eller den sønderjyske sag.
Omkring år 1900 blev Skibelund Krat udsmykket med to
nationalmonumenter, Magnusstenen af Niels Skovgaard og
Modersmaalet af Niels Hansen Jacobsen. Her får vi en omvisning,
hvorefter vi forventer at afslutte udflugten ca. kl. 17.00.
Mødested: Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup (Tlf. 7538
3866 )
Du kan tilmelde dig på denne side ved at trykke på tilmeldingsknappen
og udfylder skemaet
http://hsso.dk/foredrag/sommerudflugt-soenderskov

Museumsinspektør (Frøslevlejren) Dennis Larsen:

Frikorps Danmark
Tid: Søndag d. 30. august kl. 14.30
Sted: Præstegårdsvej 74 Smidstrup
Dennis Larsen har forsket og skrevet bøger om de
danskere, som i 1942 0g 1943 meldte sig til det
nazistiske Frikorps Danmark.
Rekruttiden tilbragte de i Bobruisk i Hvide Rusland,
her blev de oplært til at kæmpe i Heinrich Himmlers
Waffen-SS, med henblik på at bekæmpe jøder og
partisaner. Der skete grusomme overgreb på
befolkningen omkring Bobruisk. Foredraget er
ledsaget af billeder, film og anden dokumentation.
Foredraget er gratis, men kaffen koster 25 kr.
Arr.: Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske
Forening.
----------------	
  

Husk receptionen for årbog 2015
Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2015 præsenteres
ved en reception torsdag den 8. oktober 2015 kl.
16 på Vejle Kunstmuseum.

-------------------

Voldvandring
Tid: 26-08 - Kl. 19.00 - 20.30
Sted:
Kastellet (ved Dronningensgade) i Fredericia
Gratis
Museerne i Fredericia inviterer til gratis
voldvandring, hvor man kan høre om voldens og
byens spændende historie.
Guide: Studentermedhjælper Frederik Bendsen
Nørgaard.
Ingen tilmelding nødvendig - bare mød op.
---------------------

Annette Hoff (seniorforsker fra Den
gamle By) præsenterer bøgerne

Den Danske Tehistorie
&
Den Danske Kaffehistorie
Tid: Søndag d. 4. oktober 2015 kl. 15.00.
Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17 i Horsens.

Ideen til den kommende serie om
Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie dukkede op
helt tilbage i 2007, da Annette Hoff ved arbejdet
med bogen om Gehrdt de Lichtenberg fandt nogle
helt enestående kilder i Rigsarkivet. Nu kan vi bl.a.
gennem varelister fra købmænd i Horsens, Århus,
Vejle, Fredericia og mange andre købstæder for
første gang få indblik i kaffens og teens udbredelse
i hele kongeriget.
Kom og hør fortællingen om de to bøgers tilblivelse.
Bøgerne dækker danskernes brug af kaffe og
te fra 1660 til vor egen tid gennem krig og fred,
arbejdsliv, fritid, ungdomsoprør og helt frem til den
moderne te- og kaffekultur i dag.
Bøgerne, som er på 360 og 352 velillustrerede
sider, koster normalt 288 kr. pr. stk., men kan ved
denne ene lejlighed købes for en særpris på 270 kr.
pr. bog eller to bøger for 500 kr.
Der vil blive serveret te- og kaffebord med 1700tals kager for 50 kr. pr. person.
Tilmelding til denne eftermiddag i
nydelsesmidlernes tegn skal af hensyn til
traktementet ske senest mandag den 21.
september til redaktion.skalk@mail.dk eller telefon
8627 3711 (Christian Adamsen).
----------

Ib Hansen (fhv. Børne- og uddannelsesdirektør i Kolding):

Folkeskolen i Kolding
Tid: 7. Okt. kl. 19.00
Sted: KUC, Ågade 27, Kolding
Gode kristne og nyttige borgere for staten. Tanken
om folkekirken og folkeskolen som to sider af
samme sag løber i hundredvis af år gennem
historien forbi milepæle som Reformationen 1536,
Rytterskoleforordningen fra 1721 og Anordning for
Almueskolevæsenet fra 1814.
Denne tankegang står mejslet i skolepolitikken helt
frem til Folkeskoleloven 1975, der indfører
begreber som den ”enkelte elevs alsidige udvikling”
og “åndsfrihed og demokrati”.
Folkeskolen i Kolding er udover folkeskolelovene
blevet drevet af samfundsudviklingen. Grundlov og
demokrati. Flugten fra land til by. Centralisering.
Udvikling og afvikling.
Alt dette afspejler sig i folkeskolens historie i
Kolding. Foredragsholderen vil gennem konkret
brug af skolebygninger og mennesker give
eksempler på, hvad der gennem tiderne har præget
folkeskolen i Kolding. Endvidere vil
foredragsholderen perspektivere til vore dages
debat om folkeskolen.
Entre ikke-medlemmer: 25 kr.

Arr.: Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.
Erik Voss (lektor emeritus):

Kvindernes Valgret
bl.a. i lokalhistorik perspektiv.
Tid: 8. okt. kl. 19.30
Sted: Aulaen, Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5,
6091 Bjert
Hvorfor skulle der gå 66 år før kvinderne – og
tyendet! – fik valgret?
Hvad var argumenterne
for, at nogen skulle
udelukkes fra / tildeles
valgret?
Foredraget illustreres og
krydres med
lokalhistoriske indslag. Vi
kravler oven i købet helt
ned i nogle personlige
kvindeskæbner fra Agtrup
og omegn.
Entreen er gratis. Kaffe:
20 kr. - Det var Mathilde Fibiger, der rejste
ligestillingsdebatten i Danmark allerede i 1848.

Arr.: Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn

	
  

