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31.1.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om
”Augustoprøret 1943 - da Odense gik amok”.
Oprøret 1943 udspillede sig i provinsen med
Odense som centrum, og det var den begivenhed, der i sidste ende bragte samarbejdspolitikken til fald.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

5.2.

Nyborg Slot—middelalderens Christiansborg 1170-1560
v/ Janus Møller Jensen, ph.d., afdelingsleder på
Nyborg Slot.
Historien om Nyborg Slots centrale placering i
Danmarkshistorien er nok kendt – især af folk i
Nyborg. Alligevel er omfanget af betydningen af
Nyborgs rolle som hovedstad i det danske rige
fra slutningen af 1400-tallet og frem til midten af
1500-tallet ikke helt anerkendt. Janus Møller
Jensen fortæller i sit foredrag om de nye tanker
om Nyborgs rolle, som er vokset frem efter de
seneste års forskningsindsats ved Østfyns Museer, som har stor betydning for den gængse fremstilling af Danmarks historie i middelalderen.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

Da Odense var Danmarks fodboldby nr. 1
Køb bogen i Historiens Hus.
Pris: 200 kr. 150 kr. for abonnenter på Odensebogen

28.2.

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 40 kr.

12.3.

De fynske tysklandsarbejdere
v/ Jytte Raun, Dalum-Hjallese Lokalhistoriske
Arkiv
Under 2. verdenskrig drog ca. 100.000 danskere til Tyskland og de tyskbesatte områder for at
arbejde. For mange blev det en traumatisk oplevelse, hvor de måtte leve i konstant frygt for
de allieredes bombardementer. Og efter befrielsen blev det i Danmark anset for at være en
upatriotisk handling at have taget arbejde i
Tyskland under krigen - uanset baggrunden.
Jytte Raun, cand.phil. og leder af DalumHjallese Lokalhistoriske Arkiv, har skrevet speciale og artikler om de fynske i Tysklandsarbejdere. I foredraget vil hun sætte fokus på
spørgsmålene: Hvem var de fynske Tysklandsarbejdere, og hvad drev dem til at tage arbejde
i det nazistiske Tyskland?
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

Dengang ...
Ebbe Larsens historiske film om
Odense, Fyn og Danmark kan
købes på DVD i Historiens Hus.
Dengang i Odense 1945-1950

120,-

Dengang i Odense 1951-1960

Udsolgt

Dengang i Odense 1961-1975

120,-

Dengang på Fyn 1945-1976

120,-

Dengang i Danmark 1945-1970

80,-

21.3.

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 40 kr.

18.4.

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 40 kr.

23.4.

Kend din by!
Byvandring til Odenses historiske steder
Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil
have fokus på både kendte og mindre kendte
historier, som har udspillet sig på forskellige steder i Odense i løbet af de især sidste hundrede
år. Byvandringen starter i Historiens Hus. Det er
nødvendigt at være godt gående.
Begrænset deltagerantal.
Bemærk tidspunktet.
Kl. 18.30-ca.21.00. Billetpris 40 kr.

28.5.

Særarrangement: Det frodige Odense
Gartnerierne omkring Odense.
I århundreder har bønder, husmænd og gartnere omkring Odense levet godt af at levere grønt
til byens befolkning. Gartnerierhvervet har haft
særdeles gode vilkår i Odense-området, og nogle af Danmarks allerstørste gartnerivirksomheder er i dag beliggende i Odense-området. Denne aften byder på foredrag om gartnerierne omkring Odense og om torvehandelen i byen igennem tiden. Der vil naturligvis blive budt på lækre smagsprøver fra de odenseanske gartnerier.
Kl. 19.30– ca. 21.00. Billetpris 75 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.
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