
Nyhedsbrev september 2021 

Sommerudflugt 2021: Munkebjerg 
Søndag den 12. september 2021 kl. 13.30-16.15 

Besøg på Munkebjerg, hvor vi først oplever naturen og derefter får fortalt 
historien om hotellet og hører om de kunstnere, der i tidens løb har virket på 
Munkebjerg og i det omgivende område. 

Vi mødes ved indgangen til Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 
7100 Vejle 

Kl. 13.30 – ca. kl. 14.15: Gåtur i naturen med kyndig beskrivelse af 
træer og planter af biologen, fhv. lektor Lars Kromann-Larsen 

Kl. ca. 14.20 – kl. 15.30: Foredrag i samarbejde mellem kunsthistorikeren, 
tidligere leder af Vejle Kunstmuseum Nina Damsgaard og historikeren Vigand 
Rasmussen. Vi hører den begivenhedsrige historie om hotellet på Munkebjerg: 
Badehotellet langt ude i skoven, udflugtsstedet, dansepavillonen, 
badebroen/anløbsbroen for fjorddamperen, togstationen, den rullende 
friluftstrappe mm. Og vi hører den ikke mindre spændende fortælling om 
samarbejdet mellem hotelejer Ole Nielsen og landskabsmaleren Godfred 
Christensen, og om de mange gode og karakteristiske malere, både lokale og fra 
det øvrige land, der gennem tiden har virket på Munkebjerg og i det omgivende 
område. 

Kl. 15.30 – ca. kl. 16.15: Kaffebord – hvis vejret tillader det på terrassen. 

Pris: Deltagelse i kaffebordet er gratis 

Tilmelding af hensyn til kaffen: Senest onsdag den 8. september 2021 på 
foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller mail: hssovejle@gmail.com.  

Sted: Foran Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland. 

http://www.hsso.dk/
mailto:hssovejle@gmail.com
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Høstfest på Sønderskov 
Lørdag den 28. august 2021 kl. 11-16. 
Museet Sønderskov stiller i år an til høstfest på gårdspladsen foran den gamle 
herregård. Dagen bliver fyldt med sjove aktiviteter for børn og voksne. Oplev 
live musik, lav mad over bål og kværn dit eget havregryn, besøg Alfa Bryghus' 
Tuc Tuc, kør med veteranbiler, tag på skattejagt, leg arkæolog for en dag, smag 
Restaurant Herregårdskælderens landmandsmad og meget andet. 
Pris: 30 kr. for voksne, gratis for børn under 18 år. 
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 

 
SÆRUDSTILLING: FREDERICIA UNDER BESÆTTELSEN  
Onsdage og lørdage i september 2021  

I Bunkermuseet i Nørrevoldgade ud for Bjergegade i Fredericia kan man se en 

lille udstilling og høre historier fra Besættelsen. Udstillingen er lavet i et 

samarbejde mellem Museerne i Fredericia og Militærhistorisk Forening 

Fredericia. Der er åbent onsdage kl. 13-16 og lørdage kl. 10-13 fra 16/6 - 29/9. 

Det er i denne periode ikke muligt at låne en nøgle og besøge Bunkermuseet på 

egen hånd.  

Pris: Der er gratis adgang.  

Sted: Nørrevoldgade ud for Bjergegade i Fredericia. 
 

BYVANDRING: Klattrup – lær dit sogn at kende  
Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00-ca. 21.30  

Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening inviterer til byvandring i Klattrup. 

Vi mødes ved det nyanlagte anlæg, på hjørnet af Agernhavevej og Klattrup 

bygade. (parkering v. Svend Aage Ladegaard og på vejene). Flere Klattrup 

borgere vil berette om oplevelser og hændelser i lokalområdet. Undervejs skal 

vi se Henning Hansens smukke have. Vi slutter aftenen med kaffe ved Birthe og 

Erik Falk Thomsen på Halvskovlund. 

Pris: gratis 

Arrangør: Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening 
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FOREDRAG OG WORKSHOPS: Broderi og grænser  
Torsdag den 9. september kl. 19-22 og søndag den 26. september kl. 11-15 
Er du vild med at brodere? Så vær med i det store broderiprojekt ”Broderi og 
grænser”, som Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Give Egnens Museum og 
VejleMuseerne står bag i anledning af den udskudte fejring af 100-året for 
Genforeningen. Alle interesserede inviteres til workshops i efteråret. Du kan 
også deltage i projektet hjemmefra. 
Tekstildesigner Jane Ingerslev definerer de kunstneriske rammer for projektet. 
Hun har udvalgt stoffer, farvepalet, garntyper og format, du som deltager må 
benytte for at sikre det samlede værks æstetiske udtryk. Det står dig frit for 
inden for disse rammer at udtrykke dig i forhold til det overordnede tema. Du 
broderer således dit personlige bud på temaet: ”Grænser og national identitet 
før, nu og i fremtiden” på et eller flere sekskantede 40 x 40 cm stykker stof. 
Hvad er grænser for dig? Hvad vil det sige at være dansk? Bryd egne grænser 
omkring det individuelle og det fælles. Dit broderi kan være både abstrakt og 
figurativt. Du kan brodere på de fælles broderiworkshop og hjemme. Ved 
afslutning samler Jane Ingerslev de færdigbroderede sekskanter til et fælles 
originalt værk – en lang dug. Hver af de enkelte særegne sekskanters grænser 
støder op til hinanden og føjes sammen til en større enhed – dugen - der 
udstilles på et langt bord. Hver workshop indledes med et oplæg, hvorefter 
deltagerne arbejder videre med deres broderi eller nye deltagere introduceres 
til projektet og sættes i gang. Der serveres kaffe/te og kage. 
Pris: 50 kr. for medlemmer af Grænseforeningen, 75 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489. 
Efter tilmelding fremsendes velkomst og broderivejledning til deltagerne 
Sted:  
Give-Egnens Museum den 9.9. kl. 19-22, Donneruplundvej 2, 7323 Give. 
Vejle Kunstmuseum den 26.9. kl. 11-15, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. 
Bemærk også oplæg og workshop på Vejle Kunstmuseum den 3.10. kl. 11.15, 
Flegborg 16-18, 7100 Vejle. 
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UDFLUGT: Fra Foldingbro til Hejlsminde – en bustur langs den 
gamle Kongeågrænse 
Lørdag den 11. september 2021 
Grænseforeningen Fredericia-Middelfart inviterer på en smuk tur langs 
Kongeåen. Her stopper vi i kortere eller længere tid bl. a. ved Frihedsbroen og 
Friheden, Københoved, Skibelund Krat, Skodborg Kirke og Kongeåmuseet i 
Vamdrup, hvor vi spiser frokost og til sidt Frederikshøj. Foreningen sørger for 
formiddags - og eftermiddagskaffe og til frokost en sandwich med drikkevarer. 
Undervejs vil der blive fortalt om de steder vi kommer forbi. Vi regner med at 
være tilbage i Fredericia sidst på eftermiddagen. 
Pris: 325 kr. (ikke-medlemmer 375 kr.) 
Tilmelding: Senest 1. september til Marie Fink-Nielsen, 4092 7742, marie.fink-
nielsen@gmail.com (betaling sker til Nordea-kontoen 2440 9200500097 
Sted: Afgang kl. 8.30 fra Banegårdspladsen, Fredericia 
(Kl. 9.00 ved Kolding Vest) 
 
 

FOLKEFEST i Jelling: grænser og national identitet før, nu og i 

fremtiden 
Fredag og lørdag den 17.-18. september 2021 

I anledning af Genforeningen2020 afvikles en folkefest under temaet grænser 

og national identitet før, nu og i fremtiden. Til folkefesten er der noget for alle, 

børn, unge og voksne. Du kan opleve Sigurd Barrets ”Genforenings-

fortællekoncert” og sønderjyden Per Vers med sit rap show om 

Genforeningen2020. Kristian Lilholdt og hans band giver koncerten ”Land”. For 

børnene er der ”stationer”, bemandet med lærer- og pædagogstuderende fra 

UCL, hvor der kan prøves kræfter om Folkefestens tema. VejleMuseerne 

indbyder til et dilemmaspil om grænser. Vi får besøg fra Sydslesvig og Jaruplund 

danske skole med fortællinger og fællessange fra deres Blå Sangborg. Jakob 

Bonderup fra Engelsholm Højskole leder høj- og fællessang. Musik bliver der 

også for børn med en speciel børnekoncert ved trioen Zenobia og Vejle 

Musikskole optræder. Fra Dansk Centralbibliotek kommer Jens Henriksen med  
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Bogbussen og står for en times optagelse af podcast med deltagelse af de unge 

gæster, der også får lov til at quizze over temaet. Vikinger samles fra nord og 

syd, hvor de etablerer en handelsplads i Jelling. Grænseforeningen er 

repræsenteret med paneldebatter, foredrag ved Axel Johnsen, og 

kulturmødeambassadørerne går i dialog med forbipasserende gæster. Husk der 

er tilmelding til Brandbjerg Højskoles temadag om Sprog og rummelighed den 

17.9. Folkefesten bliver en nyfortolkning af de folkefester, der var populære 

både før og efter Genforeningen i 1920, hvor tusinder af sønderjyder 

inviteredes til Jelling 

Arrangører: Grænseforeningen kreds 20, HistorieLab og UCL Jelling, Kongernes 

Jelling, Jelling Musikfestival, Jelling Lokalhistoriske Arkiv, VejleMuseerne, 

Brandbjerg Højskole og Vejle Kommune.  

Pris: Gratis 
Sted: Jelling - se hele programmet under Genforeningen2020’s kalender og på 
arrangørernes hjemmesider. 
 

 

Prinsessedag på Sønderskov 
Lørdag den 18. september 2021 kl. 11-15 
Igen i år inviteres prinsesser til prinsessedag på "slottet" Sønderskov. Alle 
prinsesser inviteres til at tage deres fineste kjole på og komme til bal på 
"slottet". Vi skal lave smukke prinsessekroner, pimpe din prinsessesko,  
drikke prinsessethe af de fineste kopper og gå på opdagelse på "slottet". Vi 
slutter af med "Kys Frøen" ved voldgraven. Dagen afvikles sammen med 
museets naturvejleder.  
Pris: 20 kr. for prinsesser, gratis for følge og tjenestefolk over 18 år.  
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 
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Omvisning: En viking fortæller 
Søndag den 19. september 2021 kl. 13 
Besøg Museet Sønderskov og få en gratis omvisning med i oplevelsen, når 
entréen er betalt. Fire søndage i efteråret viser arkæolog Ida Andersen rundt i 
museets udstilling. Den 19.09.2021 handler det om Skelhøj, Fæsted og 
vikingetiden. Omvisningen begynder kl. 13.00 og varer ca. 45 minutter. 
Pris: 30 kr. for voksne, gratis for børn under 18 år. 
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 
 
 

Æblefestival på Museet Sønderskov 
Søndag den 26. september Kl. 11-15 
Vi stiller frugtpressen op og der vil traditionen tro være boder på gårdspladsen 
med biavlernes og havefolkenes lækre og spændende fødevarer og 
smagsprøver. Hvis du medbringer egne æbler, rene flasker eller glas til 
æblejuicen, kan du moste årets høst og nyde det igennem hele efteråret og 
vinteren. Der vil være salg af æbler mv. på gårdspladsen. Medbring: egne æbler, 
rene flasker/dunke. Årets Æble-kage-bage-konkurrence løber også af stablen 
denne dag og er du ferm til at bage lækre spændende æblekager, så kan du 
deltage og vinde flotte præmier. Årets dommerpanel er nøje udvalgt.  
Pris: Deltagelse i mosteriet på gårdspladsen er gratis. Vil man derimod ind på 
museet er prisen som altid 30 kr. for voksne og gratis for børn under 18 år. 
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 
 
  

EVENT på Koldinghus: Vi vækker hoffet til live 
Weekender til og med 31. oktober 2021 kl. 10.30-15.30 

På Koldinghus har vi en talemåde, der hedder ”Lad fortiden tale – og nutiden 
leve”. Og hvad er den bedste måde at få fortiden i tale på, end ved at vække den 
til live? Derfor vil du alle weekender frem til 31. oktober – og på særligt udvalgte 
dage – kunne møde flere medlemmer af Christian 5.s hof i og uden for 
udstillingen ”Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud”. 
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Du vil bl.a. kunne møde Guds udvalgte Christian 5., rigskansler Peder Griffenfeld 

og Dronning Charlotte Amalie. Hver især har de meget at berette, men ingen 

ved dog så meget som Dronningens egen hofdame. Hun ved alt, hvad der 

foregår rundt omkring i gemakkerne og hun er ikke bleg for at fortælle, hvad 

hun ved – og lidt til. 

For at undgår royale konflikter vil der max. være to skuespillere til stede, 
hvorfor oplevelsen vil være forskellig fra besøg til besøg. 
Tid: Alle weekender mellem 10.30 og 15.30.  
Pris:  Inkluderet i entré: 120kr for voksne, børn under 18 år gratis.  
Sted: Kongernes Samling Koldinghus, Koldinghus 1, Kolding 

 
 

JUTLANDIA. Sygeplejersker i Korea-krigen 

Særudstillingen på Sygeplejemuseet vises frem til og med november 2021 

Særudstillingen ”Jutlandia. Sygeplejersker i Korea-krigen” tager udgangspunkt i 

de medrivende beretninger i to dagbøger fra sygeplejersker ombord på 

Jutlandias 3. togt. Dagbøgerne giver et helt unikt indblik i sygeplejerskernes liv 

ombord, såvel deres krævende arbejdsopgaver i en krigszone, som fritid og 

socialt liv både om bord og på landlov i eksotiske egne. 

Udover at udstille dagbøgerne er mange citater derfra fremhævet. Hvert citat er 

illustreret med fotografier og tilsammen fortæller de en medrivende historie fra 

sygeplejerskernes arbejde på det flydende hospital.  

Den ene dagbogsskriver, Gyde Rudbeck har en særlig tilknytning til de 

bygninger, hvor Sygeplejemuseet har til huse, det tidligere sanatorium for børn 

med tuberkulose. Gyde var som barn indlagt med tuberkulose på 

Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Her blev hun passet af søde, dygtige 

sygeplejersker og det var medvirkende til, at hun besluttede sig for selv at blive 

sygeplejerske. 
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I denne Covid19-tid er det meget aktuelt at rette dette fokus på en anden tid, 

hvor sygeplejerskerne også stod som frontpersonale og fik brug for al deres 

faglighed og kvalifikationer for at løse de krævende opgaver. 

Pris: Medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland kommer ind for halv 
pris. Se mere på museets hjemmeside: https://dsr.dk/dshm.  
Sted: Fjordvej 152, 6000 Kolding. Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16, mandag 
lukket. 
 

UDSTILLING: Vikingernes Fæsted 
Indtil 30. december 2021 
I 2016 blev den største guldskat fra vikingetiden fundet mellem Harreby og 
Fæsted i Sydjylland. Siden er der gjort flere og flere spændende fund, blandt 
andet en sølvskat som nu udstilles på Museet Sønderskov!  
Gå på opdagelse i de spændende fund og lær mere om vikingetidens 
helligsteder og vikingehaller. 
Pris: 30 kr. 
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovvej 2, 6650 Brørup. 

 

UDSTILLING: Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud 
Indtil 31. oktober 2022 

Christian 5. (1646 – 1699) var den første konge i Danmarkshistorien, der arvede 

tronen uden et forudgående valg. Enevælden var netop indført 10 år tidligere og 

Christian 5. blev som den første enevældige konge salvet i Frederiksborg 

Slotskirke i 1671. Det betød, at kun Gud stod over kongen, og kongen skulle 

dermed ikke længere rette sig efter adelens ønsker, hvilket stod i den nye lov; 

Kongeloven. Christian 5. blev konge som 24-årig og var hverken boglig stærk 

eller politisk snu som sin far, Frederik 3.  Men han var flittig, samvittighedsfuld 

og modig. Desuden var han interesseret i jagt og ridning og besad i modsætning 

til sin far en folkelighed, der gjorde ham særdeles vellidt blandt sine 

undersåtter. I udstillingen ”Christian 5. – konge, kriger og salvet af Gud” tegnes  

https://dsr.dk/dshm


KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 

et portræt af en anderledes konge, hvis styrke først og fremmest lå i det fysiske. 

Som noget nyt for en konge brugte han sin fysik og sine evner som rytter, jæger 

og soldat til at løfte opgaven som rigets leder. Kongernes Samlingen råder over 

et stort antal imponerende genstande og dragter, som knytter sig til 

fortællingen om Christian 5. Mange af genstandene i udstillingen er meget 

skrøbelige og lysfølsomme og derfor normalt ikke er tilgængelig for publikum.  

Pris: 120 kr. 
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding. 

 

UDSTILLING: Dronningens Broderier 
Indtil 2. januar 2022 

I 2021 viser Koldinghus for første gang H.M. Dronningens broderede private 
værker offentligt i udstillingen ”Dronningens Broderier”. 
Det er velkendt for mange, at H.M. Dronningen er en særdeles aktiv kunstner 
inden for en række genrer: maleri, decoupage, teaterscenografi og broderi, som 
kan ses i de danske kirker på bispekåber og alterduge. Men færre ved, at 
Dronningens enorme virkelyst også har resulteret i en stor produktion af private 
broderier, der aldrig før er set i offentligheden. Dronningen tegner selv 
mønstrene og komponerer farvesætningen til broderierne, der bl.a. er givet i 
gave til familie, venner og ansatte ved hoffet eller pryder Dronningens hjem på 
alt fra puder til kaminskærme, duge og stolesæder. De private gaver er udført 
med samme omtanke, som vi kender fra de offentlige værker til kirkerne. 
Dronningen tegner mønstre med symboler og referencer skræddersyet til 
modtageren af gaven, og i farvevalget folder kreativiteten sig fuldt ud– oftest, 
som Dronningen selv siger, i ”rabalderfarver”. I udstillingen vises cirka 100 af 
Dronningens private broderier for første gang i en udstilling på Kongernes 
Samling Koldinghus i slottets smukke hvide bibliotekssal.  
Pris: 120 kr. 
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding. 


