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9.9.

Kend din by! Byvandring
v/arkivarer fra Historiens Hus
Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil
have fokus på både kendte og mindre kendte historier om byens udvikling inden for de især sidste hundrede år. Byvandringen starter i Historiens Hus. Det er nødvendigt at være godt gående.
Tidspunkt: Kl. 18.30—21.00. Efter byvandringen
serveres der kaffe i Historiens Hus.
Billetpris: 40 kr.

15.9.

Sophies valg
- på den tjekkiske måde
En særudstilling om unge tjekkiske jøders skæbne i Danmark under besættelsen. Udstillingen
er udarbejdet af den tjekkiske ambassade i Danmark og har åbent i dagtimerne. Udstillingen
åbner den 15. september og kan ses frem til den
26. september (mandag-onsdag 10-16, torsdag
10-19, fredag 10-12).
Gratis adgang

21.9.

Løb og lær
- historie ved havn og kanal
Arkivchef Jørgen Thomsen tager deltagerne
med på en ca. 8 kilometer lang løbetur fra det
inderste af havnen ud til den nye Odins Bro og
tilbage igen på den anden side af kanalen.

Undervejs fortælles flere hundrede års lokalhistorie og historier, knyttet til havn og kanal. Der
gøres holdt omkring 10 steder, f.eks. ved Næsbyhoved Skov, Odins Bro, Fynsværket og Munke
Mølle. Da ingen løbestrækning er over 1 kilometer, er turen ikke kun for elitemotionister.
”Løb og lær” er arrangeret af Historiens Hus i
samarbejde med Folkeuniversitetet.
Tid og sted: Vi mødes på pladsen uden for Nordatlantisk Hus kl. 10. Hele arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 12.30.

3.10.

Pris: 200 kr. Prisen er inkl. vand, frugt, nødder
og en ”mulepose”. Billetten giver herudover adgang til ét gratis tirsdagsforedrag/torsdagsmik i
Historiens Hus. Billetter skal bestilles i forvejen i
Historiens Hus.

Kulturnat i Historiens Hus
Historiens Hus byder indenfor på kulturnatten,
der blandt andet byder på tusmørkefortællinger.
Læs mere på Historiens Hus’ hjemmeside,
www.historienshus.dk, i ugen op til arrangementet.
Kl. 19.00 - ca. 22.00. Gratis adgang.

9.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden. Det er en

god idé at tilmelde sig senest dagen før.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

21.10.

Fyn og krigen i 1864
v/tidligere leder af Middelfart Museum, Harriet
Hansen.
Fyn blev ikke ramt af krigsbegivenhederne i
1864, men blev alligevel stærkt påvirket. Først
som bagland og opmarchsted, men i sommeren
1864 var hæren samlet på Fyn - Danmark måtte
forsvares ved Lillebælt, og det blev et nyt Danmark, der skulle slikke sårene efter tabet af Sønderjylland.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

23.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden. Det er en
god idé at tilmelde sig senest dagen før.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

4.11.

Mælkens historie
- særarrangement.
Et kombineret smags- og kulturhistorisk arrangement, hvor Historiens Hus i samarbejde med
Kold College fortæller om mælkens historie, om
Kold Colleges og om mejeriernes historie. Der vil
selvfølgelig blive budt på smagsprøver.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 75 kr.

6.11.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden. Det er en
god idé at tilmelde sig senest dagen før.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

9.11.

Palnatoke og hans venner
Særarrangement for børn og bedsteforældre: Historier og sagn om vikinger i Odense og om gode
gamle helte.
Den odenseanske historiefortæller Pia Sigmund
fortæller nye historier for børn mellem 6 og 12
år og deres (bedste)forældre.
Arrangementet er et samarbejde mellem Historiens Hus og Historisk Samfund for Fyn.
Kl. 14.00-16.00. Billetpris: 40 kr. for voksne,

gratis for børn. Ved bestilling angiv venligst hvor
mange voksne og hvor mange børn, der kommer.

15.11.

Den danske hær gennem 400 år
Fyns Militærhistoriske Samling står bag denne
udstilling, der fortæller om hærens 400-årige
historie, og med særlig vægt på Fynske Livregiments historie.
Udstillingen åbner lørdag den 15. november og
kan ses frem til den 20. november (Hver dag i
tidsrummet 10-16).
Gratis adgang.

25.11.

Den kolde krig
og Langelandsfortet
v/museumsleder Peer Henrik Hansen.
Langelandsfortet blev opført i 1952 og var i årtier en vigtig brik i forsvaret af Danmark mod en
invasion fra Warszawapagtlandene. Og fortet
spillede en ganske speciel rolle under Cubakrisen i 1962, der var tæt på at udløse en krig mellem supermagterne. I det hele taget er Langelandsfortet, som siden 1997 har fungeret som
museum, et vigtigt element i fortællingen om
Danmark under den kolde krig.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

27.11.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden. Det er en
god idé at tilmelde sig senest dagen før.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

9.12.

Juleafslutning
Historiens Hus’ traditionelle juleafslutning med
foredrag, julehistorier og god, hjemmelavet
glögg.
Kl. 19.30– 21.00. Billetpris 40 kr.

11.12.

Jul i Odense i gamle dage
Særarrangement, quiz!
I anledning af Odense Centralbiblioteks julehygge-arrangement med musik og knas vil arkivar
Johnny Wøllekær fra Historiens Hus komme og
fortælle og quizze om ”Jul i Odense i gamle dage”.
Kl. 19.00– 21.00.
Arrangementet finder sted i spejlteltet på
Sortebrødre Torv. Billetter (Pris 75 kr. –
50. kr. for medlemmer af Nysgerrig Fyn)
kan købes på de odenseanske biblioteker
eller via www.odensebib.dk.

Historiens Hus
Klosterbakken 2
5000 Odense C
Telefon: 65 51 10 30
historienshus@odense.dk

Billetter kan bestilles på
telefon eller email.
Bestilte billetter skal afhentes senest 30 minutter
før arrangementets start.

Historiens Hus er hjemsted for Lokalhistorisk Bibliotek og
Stadsarkivet. Du finder os ved siden af domkirken, med indgang
fra kirkepladsen. Her kan du, foruden arrangementerne her i
programmet, finde billeder og arkivalier fra Odenses historie og
bøger om hele Fyns fortid.
Læsesalen har åbent:
Mandag-tirsdag 12-16
Onsdag 10-16
Torsdag 14-19
Fredag lukket

www.historienshus.dk
www.facebook.com/historienshus

