1

Arrangementskalender foråret 2022
Byhistorisk Selskab for Vejle
Tirsdag d. 15.3. 2022
Kl. 19.00
på
Vejle Bibliotek, Foredragssalen.

Tilmelding ikke nødvendig

Torsdag d. 7.4. 2022
Kl. 19.00
i
Vejle Vindmølle

Tilmelding
28.3. – 3. 4. 2022

Generalforsamling & foredrag.
Johanne Louise Heiberg. Et dramatisk teaterliv
I anledningen af, at dansk teater fylder 300 år i 2022,
fortæller historiker, teaterarkivar og Heiberg-ekspert
Marianne Ninna Philipsen efter generalforsamlingen om
en af de mest markante karakterer i dansk teaterhistorie,
skuespillerinden Johanne Louise Heiberg.
Dansk teaters fødsel skete med førsteopførelsen af Holbergs Den Politiske Kandestøber på Grønnegadeteatret i
København i september 1722. Johanne Luise Heiberg
betegnede og definerede gennem en menneskealder stilen
og retningen i 1800-tallets danske scenekunst. Hun
fejede Det Kongelige Teaters skrå brædder med tidens
romantiske kvinderoller, inspirerede utallige kunstnere og
blev tiljublet af publikum. Hendes livsbane udgør et
kalejdoskop af 1800-tallets teater. Gennem Heibergs
breve og erindringer kommer vi under huden på en markant
– og kantet – kvinde og hendes kunst og samtid.

En sjælden begivenhed. En aften om Sct. Nicolai Kirkes
nye altertavle og kunstneren Anders Kirkegaard.
For første gang i 230 år fik Sct. Nicolai Kirke sidste år en
ny altertavle. Kunstneren bag den, Anders Kirkegaard, har
tilbragt hovedparten af sin barndom i Vejle. Derfor kender
og forstår han den særlige placering, Sct. Nicolai Kirke har
i byen og i Vejles historie.
I foredraget fortæller kunsthistoriker Nina Damsgaard om
baggrunden for altertavlen, og om Anders Kirkegaards
andre værker på Vejle Kunstforenings udstilling i Vejle
Vindmølle. Kirkegaard har rødder i såvel surrealistisk som
ekspressiv billedkunst. Han kalder selv altermaleriet for
”sit testamente” og det er et hovedværk i hans kunst.
Det opsummerer elementer fra Kirkegaards lange malerkarriere, og bevæger og berører med sin motivverden.
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Onsdag d. 11.5. 2022

Cyklen i Vejle - fra transportmiddel til Tour De France

kl. 19.00

Da de første cykler dukkede op i Vejle, var det tohjulede
transportmiddel forbeholdt velhaverne i byen, der brugte
cyklen som et statussymbol. Siden blev cyklen allemandseje, fordi var det nemmeste transportmiddel, når
man skulle rundt i byen. I takt med at Vejle voksede op
over bakkerne, har flere ladet cyklen stå i garagen på
grund af det hårde terræn. Terrænet har dog også været
en gevinst for Vejle. I dag er byen et cykelmekka for motionscyklister, der har svært ved at finde lige så gode bakker andre steder i landet.

på
Vejle Stadsarkiv

Tilmelding
2.5. – 8.5. 2022

Historiker og cykelekspert, Anders Nedergaard Bæk
Petersen, tager os med på rejsen fra de første cykler i
Vejle frem til i dag, hvor byen skal være vært for verdens
største cykelløb. Foredraget fortæller også om kendte
cykelpersonligheder fra Vejle, der alle har spillet en rolle
i byens cykelhistorie. Det gælder lige fra cykelhandleren
på hjørnet til de vejlensere, der selv prøvede kræfter med
Tour De France.

Lørdag d. 28.5. 2022

Udflugt – Bindeballe Købmandsgårds 125 års jubilæum.

kl. 14.30

I begyndelsen af september kan Bindeballe Købmandsgård
og jernbanen fejre 125 års jubilæum.

på
Bindeballe Station

Max. 30 deltagere

Tilmelding nødvendig
16.5. – 22.5. 2022

Det markerer vi med et arrangement i Bindeballe, hvor
forfatter og kulturjournalist Vibeke Kruse fortæller om
købmandsgårdens spændende historie, mens jernbanehistoriker Vigand Rasmussen tager sig af stationens og
banens historie.
Og så vil vi selvfølgelig også nyde købmandsgårdens
berømte kaffebord.

Oplys gerne ved tilmelding om der
er plads til ekstra passagerer i din
bil, eller om du mangler transport.
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Onsdag d. 1.6. & onsdag d. 8.6.
2022
kl. 19.00
på
Nordre Kirkegård, foran Nordre
Kapel midt på kirkegården.

Max. 25 deltagere pr. gang.

Tilmelding nødvendig
23.5. – 29.5. 2022

Kirkegårdsvandringer på Vejle Nordre Kirkegård.
Forhenværende provst i Vejle, Leif Arffmann, fører rundt
på kirkegårdsvandringer på Vejle Nordre Kirkegård.
Nordre Kirkegård er Vejles største kirkegård, og byder i
dag på et meget forskelligartet tilbud af gravsteder.
Kirkegården blev taget i brug i 1910, og har i løbet af sine
112 år dannet ramme om mange begivenheder. Her finder vi
både konsul Schjøths imponerende mausoleum, de tyske
grave og andre grave fra 2. Verdenskrig, samt gravsteder,
der fortæller om Vejles erhvervsmæssige udvikling i det
20. århundrede. Dertil kommer de allernyeste gravsteder,
der er anlagt for de muslimske trossamfund.
På kirkegården finder vi også Nordre Kapel fra 1923,
Skovkapellet fra 1968, samt kirkegårdens administrationsbygning fra vores egen tid.
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