
 
   

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for 
Sydøstjylland - august 2012  
 

HSSØs egne arrangementer:  
 
Sommerudflugt 2012: 

Byvandring i Åbenrå  
Lørdag den 18.august vil Museumsinspektør Kim Furdal fra Museum Sønderjylland vise 
om i denne driftige og traditionsrige sønderjyske købstad.  

 
 
Programmet ser således ud:  
Kl. 13.00 mødes vi på parkeringspladsen ved Brundlund Slot, Brundlund Slot 
1, 6200 Aabenraa  
Kl. 13.00 til kl.15.00 byvandring  
Kl. 15.00 Drikker vi kaffe/te med rugbrødslagkage og småkager i Billedsalen 
på Folkehjemmet.  
Kaffen med denne velsmagende sønderjyske specialitet koster 75 kr. pr. 
person  
Har du husket at melde dig til ? Tilmelding (især af hensyn til 
kaffebordet)kan  stadig ske på  



-         Foreningens hjemmeside www.hsso.dk  

-         Eller til Kirsten Øbro på 75563056  

-         Eller på E-mail: hssovejle@gmail.com  

 

Tur til Vestslesvig i September  

 

Turen den 22. september til den 23. september gennemføres. Antallet af tilmeldte er ikke nået op på 
de 36 personer, som var ønsket af Ansager Turist, men det kan klares! De allerede tilmeldte bedes 
huske at betalingen er senest den 15.8. 2012, hvis du ikke allerede har betalt.  
Kender du/I nogle, der muligvis gerne vil med på turen, er der altså stadig ledige pladser at få! Det vil 
fortsat være muligt at melde sig til turen også efter deadline den 10,8,2012, blot skal det i hvert 
tilfælde bekræftes af Ansager Turist, så der er sikkerhed for, at der er plads på hotellet. Tilmelding 
via foreningens hjemmeside( http://www.hsso.dk) eller Kirsten Øbro.  
Busselskabet vil gerne vide, hvor du/I står på bussen, så meld venligst tilbage til Kirsten Øbro, helst 
pr mail eller pr telefon, 75 56 30 56, om det er:  
kl. 7.30 Borgvold, Vejle.(P-pladsen på bagsiden af banegården)  
kl.8.00 Fredericia Vest(P-pladsen ved banegårdens bagside, adgangsvej er Christian Winthers Vej)  
kl.8.30 Banegård, Turiststoppestedet, Kolding(ved rutebilstationen)  
   

Vejle Amts Årbøger fra 1905-2011 kan nu læses på 
nettet!  
Via hjemmesiden (www.hsso,dk) under fanen udgivelser har du mulighed for at gå om bord i 
samtlige numre af Vejle Amts Årbøger og Lokalhistorie fra Sydøstjylland! Du kan også søge efter 
steder og ord/begreber. Tag for dig af retterne i denne lokalhistoriske guldgrube!  
 
-------------  
 

Andre arrangementer:  



 

Kom i historisk god form  

CYKELTUR FRA VEJLE TIL VINGSTED HISTORISKE VÆRKSTED 

Tid: Søndag d. 12. august kl. 10  

Mødested: Spinderihallerne, Spinderigade 11 E, Vejle  

Entré: 50 kr. / person 

Praktiske oplysninger: Medbring cykel, praktisk tøj og madpakke. 

Læs mere om cykelturen til Vingsted Historiske Værksted >  

 

Modelflyvedag  

Tidspunkt: d. 19. august, kl. 10-16 
Sted: Randbøldal-Museet 
Medlemmerne fra modelflyve-klubben RC Ellehammer udstiller deres flotte 
radiostyrede modeller på plænen, så der bliver noget at se på for drenge 
mellem 2 og 90 år. 
Læs mere om modelflyvedagen ved Randbøldal-Museet >  

 

 

 
Byvandring i middelalderens Horsens  



Onsdag den 22.august 2012, kl.19  
   
Onsdagen før der afholdes Europæisk Middelalder Festival i Horsens bliver der lejlighed til at se og 
høre, hvorledes der så ud i den virkelige middelalder. Vi skal besøge stederne, hvor byens mange 
kirker og klostre lå, se på omfanget af de forskellige befæstninger, som har skærmet 
middelalderbyen og høre om husene, som livet levedes i.  

Guide: arkivar Bodil Møller Knudsen  
Mødested: Foran Klosterkirken, Borgergade 30 i Horsens  
Varighed: 1 time  
Slutsted: Ved gadekrydset Graven-Søndergade  
Byvandringen er gratis og kræver ingen tilmelding.  
   
   
Med venlig hilsen 
Danne Nors Jørgensen  
Kontorassistent  
 
Telefon direkte:76292368  
Mail:dnj@horsens.dk  
 
--------------  
Det var alt for denne gang. Materiale til næste nyhedsbrev sendes til 
vosserik@gmail.com  
Erik Voss  
 
   

 
	  


