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”Lær dit sogn at 

kende” 

Tirsdag d. 19. juni 2018. 

I anledning af at det i år er 100 år 

siden Smidstrup kirke overgik til 

menighedens eje, vil Smidstrup & 

Omegns Lokalhistoriske Forenings byvandring i år gå til kirken.  

Kl. 19.00 mødes vi i kirken, hvor sognepræst Henrik Skoven fortæller om 

kirkens inventar og kalkmalerier.  

Holger Jensen fortæller omkring kirkens store restaureringer i henholdsvis 

i 1973- 1993 og 1995-96. Senere vil tidligere medarbejder Metha Lange 

fortælle kort om tiden, hvor hun var ansat.   

Hvis vejret tillader, vil der blive en kort kirkegårdsvandring. Aftenen 

sluttes i kirkehuset med en kop kaffe. Alle er velkomne.  

Grundlovsdag i den historiske miniby 

Museerne i Fredericia og Den Historiske Miniby arrangerer tirsdag den 5. 
juni Grundlovsdag i den historiske miniby kl. 17.00-21.00. Tag hele 
familien med, der er gratis entré. 

Vi fejrer indførelsen af den første danske grundlov i 1849. Så kom ned og 
få en hyggelig aften med grillpølser og drikkevarer. Butikken har åben for 
salg hele aftenen. Voldmester Mikael Holdgaard Nielsen fra Museerne i 
Fredericia vil fortælle om betydningen af Grundloven for Fredericia. 



Mikael vil bl.a. fortælle om bombardementet, belejringen og Treårskrigen 
1848-1851. 

Sommerudflugt lørdag den 8. september 
2018 
En tur på de historiske volde i Fredericia og i midtbyens lige gader. 
 
Museumsleder Karsten Merrald Sørensen vil føre os gennem Fredericias 
historie på en tur på Fredericia Vold og i midtbyen. 
 
Byrundturen begynder ved statuen Den tapre Landsoldat og fortsætter op 
ad Fredericia Vold. Her fortæller vores guide om Fredericia som 
fæstningsby. På Fredericia Vold kommer vi forbi flere af de historiske 
bastioner, hvor man virkelig kan få en fornemmelse af Fredericias 
specielle gadestruktur. 
 
Fredericia er en anlagt by i 1650 og skulle være et kongeligt 
prestigebyggeri. Dette spiller ind i fortællingen, der også omfatter en tid 
som asylby og religiøs fristad. 
 
Turen slutter ved statuen Den tapre Landsoldat, hvorefter vi går in på 
Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4 og drikker kaffe. 
 
Tilmelding til sommerudflugt med oplysning om antal personer til 
kaffebord á 50 kr. senest fredag den. 31. august 2018 via foreningens 
hjemmeside: http://hsso.dk/foredrag/sommerudflugt-historiske-volde-
fredericia 

 

Vejle Amts Aarbøger 1905-2015 digitalt 

tilgængelige 

http://hsso.dk/foredrag/sommerudflugt-historiske-volde-fredericia
http://hsso.dk/foredrag/sommerudflugt-historiske-volde-fredericia


Slægtsforskernes Bibliotek er i færd med at tilgængeliggøre de 

amtshistoriske årbøger, og de har nu samlet hele rækken af Vejle Amts 

Aarbøger fra 1905-2015 digitalt. Alle artikler er scannet og gjort søgbare. 

De kan ses og læses her: http://bibliotek.dis-danmark.dk  

 

http://bibliotek.dis-danmark.dk/

