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18.6.

Her i Odense—en stribet fodboldhistorie
Historiens Hus og OB har samlet klubbens fodboldhistorie i billeder, filmklip og genstande.
Udstillingen åbner den 18. juni og kan ses frem
til den 15. september (mandag-onsdag 10-16,
torsdag 10-19, fredag 10-12).
Gratis adgang.

7.9.

Kulturnat i Historiens Hus
Historiens Hus byder indenfor på kulturnatten.
Åbent fra kl. 19.00 til 22.00. Hvis du endnu ikke
har set OB-udstillingen, kan det stadig nås.
Gratis adgang.

20.9.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 30 kr.

25.9.

Kan man dyrke vin på Fyn?
En aften med fynsk vin og andre fine vine
Det er ikke længere et særsyn med vin produceret i Danmark. Denne aften vil vinproducent
Bjarke Nielsen fortælle om den fynsk producerede vin fra vingården Langedil ved Haarby.
Vinindkøber Peter Møller Andersen fra H.J.
Hansen Vin vil fortælle om vinproduktionen på
Skovgaarde ved Kirke Søby og også om H.J.
Hansens vinimport. Der vil naturligvis være
smagsprøver og mulighed for at gøre et godt
køb.
Kl. 19.30-21.30. Billetpris 75 kr.

9.10.

Vikingetiden – brug og misbrug
v/ Mette Ladegaard Thøgersen, Ph.d., afdelingsleder Landskab og Arkæologi, Vikingemuseet
Ladby (Østfyns Museer).
Vikingetiden er i bred forstand blevet brugt i officielle symboler til at markedsføre produkter, i
kunsten, som inspiration for fortællinger og god
underholdning. Mette Ladegaard Thøgersen, der
har sin daglige gang på Vikingemuseet Ladby,
fortæller i sit foredrag om, hvordan vikingetiden
er blevet brugt—og misbrugt.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

25.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 30 kr.

6.11.

Lindøværftets historie
v/ Henrik Harnow, Ph.d., kulturarvschef Kulturarv, Odense Bys Museer.
Det sidste skib sejlede ud fra Lindøværftet i
2011, og hermed lukkede Odense Staalskibsværft, som i 1918 blev anlagt ved Odense Kanal
af skibsreder A.P. Møller. Henrik Harnow fortæller den spændende historie om værftet, der var
en af Odenses og Fyns absolut største arbejdspladser.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

22.11

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 30 kr.

11.12.

Jul i Odense
v/ arkivchef Jørgen Thomsen
Historiens Hus slutter efterårsprogrammet med
juleforedrag. Jørgen Thomsen fortæller om jul i
Odense gennem tiderne, og vi byder på et glas
gløgg og julegodter.
Kl. 19.30– 21.00. Billetpris 40 kr.

ANNONCE

Odensebogen er Odense Kommunes byhistoriske årbog. Den
rummer hvert år næsten 200
sider om byen og dens indbyggeres historie, nogenlunde ligeligt
fordelt på erindringer af ældre
odenseanere, historiske artikler
og masser af billedstof.

Historiens Hus
Klosterbakken 2
5000 Odense C
Telefon: 65 51 10 30
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
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