Nyhedsbrev for HSSØ, januar 2018
Samarbejdet mellem Evald Tang Kristensen
og Percy Grainger
Foredrag ved musikskoleleder Flemming Hundevad Meng, Vejle. Tirsdag
den 23. januar 2018 kl. 19.00 på Vejle Stadsarkiv, Vedlsgade 17, 7100
Vejle. Gratis adgang.
Foredraget handler om det spændende og unikke samarbejde mellem
den danske folkemindesamler Evald Tang Kristensen (1843-1929) og den
australske komponist Percy Grainger (1882-1961). De to rejste sammen
rundt i Jylland og optog de gamle folkesange, hvorefter Grainger lavede
en samling kompositioner, kendt som ”Danish Folk Music Settings ”. ETK
boede i Mølholm i huset Mindebo fra 1897 til sin død og var medstifter af
Vejle Amts Historiske Samfund i 1904.
Tilmelding senest d. 19. januar 2018 til Vejle Stadsarkiv på tlf. 76812000

Jan P. Jessen: Religiøse årsager til den
Slesvigske udvandring til USA 1864-1914
Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten, onsdag den 10. januar kl.
19.00. Cand.mag. Jan Pøhlmann Jessen, der har sit eget firma ”Historie og
formidling”, siger om foredraget, at det er generelt antaget, at
udvandringen fra hertugdømmet Slesvig i slutningen af 1800-tallet
skyldtes regionens dansk-tyske konflikter, som resulterede i de to
slesvigske krige, og områdets elendige økonomi. Dette foredrag kaster et
nyt lys over mindre kendte religiøse sider af udvandringen fra Slesvig til
USA: Religiøs mangfoldighed og religiøse spændinger i en officielt rent
luthersk-protestantisk region, som oplevede reformationen tidligere end i

det øvrige Danmark. I samarbejde med Grænseforeningen, Bredsten
menighedsråd, Balle Valgmenighed og Folkeuniversitet-Vejle. Betaling for
kaffe kr. 25.

"Til evig ihukommelse"
Foredrag ved konstitueret museumsleder Karsten Merrald Sørensen,
ph.d., Museerne i Fredericia. Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 19.00.
Foredraget afholdes i Trinitatis Kirke i samarbejde med Fredericia
Museums Venner og Menighedsrådet ved Trinitatis Kirke, og der er gratis
adgang for alle.
Foredraget bygger på en undersøgelse af det sociale liv i danske
købstadskirker i 1600- og 1700-tallet med særligt fokus på, hvordan man
blandt andet profilerede sig selv inde i kirkerne. Det vil sige, hvordan man
gennem gaver satte ”evige” minder over sig selv og sin familie på
epitafier, kalke, lysestager osv.
Dette er så samtidig en undersøgelse af, hvordan der var forskel på denne
praksis i de forskellige byer, Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens i 1600og 1700-tallet.
Selvom disse fire byer lå relativt tæt på hinanden havde de vidt forskellige
vilkår, og der var derfor også stor forskel på, hvordan de fire købstæders
borgere benyttede deres lokale kirke til at sætte sig minder. I foredraget
sættes der især fokus på de to sognekirker i Fredericia: Trinitatis og Sct.
Michaelis, hvor forskellene træder meget tydeligt frem.
Kaffe koster kr. 20,-.

"Vent på mig Marie" og "Når solen står
højest"

Lørdag, den 10. februar 2018 kl.15.00 (afstemningsdagen), Vingsted
Forfatteren Pernille Juhl vil fortælle ud fra sine bøger ”Vent på mig
Marie”(2013) og ”Når solen står højest” (2014) som er skrevet med
inspiration fra hendes farfars dagbøger. Han var sønderjysk soldat under
1. verdenskrig. Det handler om oplevelser under krigen, hvad der sker
derhjemme og om tiden efter 1920. Anmelderne har sammenlignet
bøgerne med Matador. Bøgerne indgår i Gråstener-trilogien, hvis tredje
bog er ”Efter Mørke” (2015). Pernille Juhl har endvidere udgivet ”Frihed
og ære” (2016) samt ”Det usagte” (2017), der knytter sig til Gråstenertrilogien.
Foredraget foregår i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn
og Folkeuniversitetet i Vejle.
Entré og kaffe kr. 80.

Lokalhistorisk Inspirationsdag
Portrætfotografiet: Mange af landets arkiver rummer større eller mindre
samlinger af portrætfotos af helt almindelige mennesker gennem tiden.
De har sjældent fået samme bevågenhed som f. eks. byhistoriske fotos
eller fotos af kendte og betydende personligheder.
Samlingerne har imidlertid et stort formidlingspotentiale. Både i
slægtsforskermiljøet og i andre mere utraditionelle formidlingssammenhænge. Lene Wul, stadsarkivar ved Kolding stadsarkiv, fortæller
om fotografiets fødsel og portrætfotografiets tidlige historie og giver
nogle bud på, hvordan samlinger fra denne tid kan digitaliseres og sættes
i spil på nye og anderledes måder.
Formidling af Lokalhistorie: I Hedensted Kommune formidles
lokalhistorien via QR-koder placeret på de historiske steder rundt om i
landsbyerne. Ved hjælp af en mobiltelefon med en QR-scanner kan man
få historien serveret lige på stedet.

Det er projekt ”Kend din landsby” under Glud Museum, der i samarbejde
med lokalarkiverne finder historier og billeder frem og sørger for pæle,
skilte og labels med QR-koder. I flere tilfælde er QR-koderne brugt i
forbindelse med nye vandre- og cykelruter til glæde for de lokale
beboere, skoleelever og turister.
Jens Kjær fra Glud Museum fortæller om QR-historierne, der har været
med til at sætte fokus på lokalhistorien i kommunen. Vi skal også arbejde
med det praktiske, så alle kan lave deres egne QR-koder, når de går
derfra.
Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer selv frokost; der kan købes
øl/sodavand. Foreningen giver kaffe med brød morgen og eftermiddag.
Tilmelding: senest onsdag den 14. februar 2018 på foreningens
hjemmeside www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com

