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Historiens Hus står bag en række arrangementer i foråret 2011. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på vores hjemmeside
www.historienshus.dk, men det er en god idé allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30).

11.1.

Sprogforskeren Rasmus Nyerup:
historiens vogter
v/professor, dr.phil. Harry Haue
Sprogforskeren Rasmus Nyerup (1759-1829) er en af dansk
guldalders allerstørste personligheder. Han var professor i litteratur
ved Københavns Universitet, men havde ved siden af dette virke
så mange jern i ilden, at de hver især kunne have udfyldt et helt
arbejdsliv. Professor, dr. phil. Harry Haue vil denne aften fortælle
om Nyerups virke og fynske rødder. Billetpris 25 kr.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30).

8.2.

Mit liv med fotografi
v/ fotograf Jørgen Jensen
Jørgen Jensen vandt som 13-årig et bokskamera i et amerikansk
lotteri, og det blev starten på hans livslange interesse for fotokunst.
I dag, godt 50 år senere, kan Jørgen Jensen se tilbage på et langt liv
med fotografi. I slutningen af 1980’erne blev hobbyen til en professionel karriere, der først endte ved udgangen af 2010.
Mange husker måske Jørgen Jensens udstilling ”Fynske portrætter”. I foredraget vil Jørgen Jensen fortælle om flere af disse portrætter, ligesom han vil fortælle om hele sit fotovirke. Alt sammen
krydret med masser af gode billeder. Billetpris 25 kr.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30).

8.3.

Landsbybevægelsen i Danmark og
landsbyernes historie
v/ Carsten Abild, medlem af regionsrådet for Venstre og formand
for „Landsbyerne i Danmark“
En gang levede hovedparten af Danmarks befolkning på landet.

Der var arbejdspladser, handelsliv, skoler og alderdomshjem – der
var kort sagt liv fra vugge til grav. I dag ser tingene noget anderledes ud, og mange landsbysamfund kæmper en hård kamp for at
overleve. Carsten Abild har siden 1970’erne været dybt optaget
af landsbyernes forhold og mener, at det danske samfund har ladet
landsbyerne i stikken og overset værdien af det lokale, folkelige
fællesskab. Han vil denne aften fortælle om landsbyernes historie
og om landsbybevægelsens virke. Billetpris 25 kr.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30).

12.4.

Hindsgavl: fra voldsted til hotel
v/ arkivar Johnny Wøllekær
Hindsgavl Slot ligger på et stykke af Fyns smukkeste natur. Slottet har en lang og broget historie, der går tilbage til 1200-tallet,
hvor der blev opført en kongeborg på en banke ud til Lillebælt.
Sidst i 1600-tallet blev slottet flyttet op på ”land”, men den gamle
borgbanke kan stadig ses. Den nuværende hovedbygning blev
opført for kammerherre Christian Holger Adeler i 1784-86.
Arkivar Johnny Wøllekær, der er medforfatter på en bog om
Hindsgavl, fortæller om slottets historie fra kongeborg til stamhus
under Basse Fønss-familien til lensafløsningen, hvorefter slottet blev
købt af Hindsgavl A/S med Foreningen Norden i ryggen.
Billetpris 25 kr.
Særarrangement (kl. 19.30).

17.5.

Øllets lokal- og kulturhistorie
v/ fhv. bryggeridirektør Leif Typkær og arkivchef Jørgen Thomsen
Øllets historie rækker langt tilbage. På denne aften vil vi finde tilbage til rødderne for den ældgamle drik og følge øllets historie fra
arilds tid til vor egen - herunder ikke mindst opblomstringen af de
første bajerskøl-bryggerier i 1800-tallet og nutidens mikrobryggerier. De fynske bryggeriers historie vil der blive lagt særlig
vægt på, og i forbindelse med arrangementet vil der også blive
udskænket smagsprøver af en række forskellige ølsorter under ledelse af Leif Typkær, der er uddannet brygmester.
Billetpris 75 kr.
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