Arrangementskalender efteråret 2022
Byhistorisk Selskab for Vejle
Lørdag d. 20. august kl. 14.30

Udflugt til Mørkholt Hage

Vi mødes for enden af Vognkærvej
(første vej mod venstre på Hagenvej),
hvor der er en P-plads (lige overfor
FDF-lejren Helsig, inden Vognkærvej
drejer til venstre mod ”Lille Afrika”).

Mørkholt Hage er det sidste af de store sommerhusområder fra Fladstranden (Høll) over Hvidbjerg mod
Mørkholt ved Vejle Fjord, der blev koloniseret af
landliggerne frem mod 1960érnes slutning.

Max. 35 deltagere

Turen ledes af Flemming Hundevad Meng og Jens
Holdt, der sidste år udgav bogen ”Historien om
sommerhusene på Mads Madsens Vænge”. Bogen kan
i forbindelse med turen købes til en favørpris af 50 kr.

Vi vil se på området, de to store campingpladser,
Regner det, kan vi benytte forsamlings- sommerlejrene (eller der, hvor de har ligget), de tre
sommerhusområder: Mads Madsens Vænge/Spurveteltet på Hagen Strand Camping.
vænget, Duevej/ Fuglebakken og Marius Hansensvej.
Der serveres en lille forfriskning
Undervejs vil vi også komme omkring noget af det
anekdotiske stof, der knytter sig til området.

Tilmelding fra den
8. – 14. august 2022

Mandag d. 22. august kl. 19
&
mandag d. 29. august kl. 16
Vi mødes foran Søndermarkskirken

Kirkegårdsvandring på Søndre Kirkegård
Vejles yngste kirkegård, Søndre Kirkegård, blev taget
i brug i 1941. Den vidner derfor også om begravelser
af frihedskæmpere fra den tyske besættelse af
Danmark.

Max. 25 deltagere pr. vandring

Kirkegården ligger i Søndermarksskovens udkant, og
her finder vi mange gravsteder med forbindelse til
Vejle Søndermark og de store boligområder m.v., der
voksede op her efter 2. Verdenskrig. Vi kigger også på
gravsteder for flere af Vejles kendte politikere fra
slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af dette
årtusinde.

Tilmelding fra den
15. – 21. august 2022

Vandringerne ledes af Leif Arffmann, tidligere provst
over Vejle Provsti.

Tilmelding til arrangementerne til sekretariatet på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Tlf.
76 81 20 00. Kontortid mandag-torsdag 8-16, fredag 8-12. e-post: stadsarkivet@vejle.dk. Eller via
selskabets hjemmeside: http://www.bhsvejle.dk/

Tirsdag d. 20. september kl. 19.

Besøg på Kirstine Seligmanns Skole

på

Den 1. september er det 140 år siden, at Kirstine
Seligmann begyndte sin undervisningsvirksomhed i
Vejle. Det var blot fire drenge, der blev undervist,
men virksomheden voksede, og det blev snart
nødvendigt med en egentlig skolebygning. Kirstine
Seligmanns Skole kom således til at høre hjemme i
Herslebsgade, og der ligger den stadig.

Kirstine Seligmanns Skole,
Herslebsgade 3

Max. 35 deltagere
Tilmelding fra den
5. – 11. september 2022

Kom til rundvisning i skolen, der er vokset meget
siden starten med nye bygninger på flere matrikler, og
som i dag har mere end 600 elever.

Torsdag d. 6. oktober kl. 17-18

Magt og Guld

på

En rundvisning i VejleMuseernes udstilling ved museumsinspektør Charlotta Lindblom

Vejle Kunstmuseum

Udstillingen ”Magt og Guld – Vikinger i Øst” tager
afsæt i optakten til vikingetiden med den store guldskat fra Vindelev, nedlagt i starten af 500-årene. En
urolig tid som kaldes for ”folkevandringstiden” i
Skandinavien og Europa. Den store guldskat vejer
794 gram, og består bl.a. af flere store guldbrakteater
med mytiske billeder af mennesker og dyr. Perioden
er kendetegnet ved høvdingedømmer og centralpladser, og måske er Vindelev sådan en.
Vikingetiden sparkes i gang med en større handel med
sølv og handelsrejserne mod øst til Kalifatet for at få
fat i sølvet. De første århundreder i Vikingetiden
kendetegnes af en begyndende kongemagt med op til
flere konger, som kendes fra de frankiske annaler.
Tiden kendetegnes af de store ”kongelige residenser”
med imponerende halbygninger.
Men først i 900-tallet, bliver kongemagten centraliseret omkring enkelte konger. I Danmark er det især
en konge, det handler om – nemlig Harald Blåtand.

Max. 25 deltagere
Tilmelding fra den
26. sep. – 2. okt. 2022

Udstillingen handler om de alliancer og forbindelser,
som Harald Blåtand laver i 900-tallet, hvor han indgår alliancer med obodritterne og den polske konge
Mieszko I. Udstillingen rummer fortællinger og genstande fra Danmark og Polen, som fortæller om spændinger mellem stormagter, alliancer, venskaber og
handel.

Tilmelding til arrangementerne til sekretariatet på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Tlf.
76 81 20 00. Kontortid mandag-torsdag 8-16, fredag 8-12. e-post: stadsarkivet@vejle.dk. Eller via
selskabets hjemmeside: http://www.bhsvejle.dk/

Fredag d. 18. november kl. 15

Præsentationen af Vejlebogen 2022

på

Alle medlemmer af Byhistorisk Selskab for Vejle er
velkomne til præsentation af årets Vejlebog.

Vejle Bibliotek

Ingen tilmelding

Der er muligt at møde forfatterne, der har skrevet
artiklerne i dette års Vejlebog, og nyde samværet
med foreningens medlemmer over en let forfriskning.

Onsdag d. 7. december kl. 19-21

Julemøde på stadsarkivet

på

Foreningens traditionelle julemøde med fortællinger,
juleklip, bankospil med gode gevinster, gløgg og
æbleskiver.

Vejle Stadsarkiv
Max. 30 deltagere
Tilmelding fra den
28. nov. – 4. dec. 2022

Foreningens dygtige husmusiker, Anne Marie Storm,
har lovet at spille til fællessangen.

Tilmelding til arrangementerne til sekretariatet på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Tlf.
76 81 20 00. Kontortid mandag-torsdag 8-16, fredag 8-12. e-post: stadsarkivet@vejle.dk. Eller via
selskabets hjemmeside: http://www.bhsvejle.dk/

