
  

Fredericia Museums Venner 
 

Program 2021 - 2022 

 

 

 

Valgdag 1953 
Prinsessegade set fra trappen til Købestævnet i Nørre Voldgade. 
Til højre Møbelhallen og til venstre Karosserifabrikkens garager. 

 Her kom senere Glashallen og i dag er Politigården beliggende her. 



  

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2021-2022.  
Efter en sæson, der blev præget af ændringer og aflysninger på 
grund af corona, er vi med dette program glade for at kunne byde 
velkommen til en ny sæson 2021-2022, hvor vi forhåbentlig bliver i 
stand til at mødes under mere normale forhold. 
Da læsesalen på Lokalhistorisk Arkiv på Frederik den 3.’s Vej er 
delvist lukket, vil vore arrangementer i den kommende sæson være 
placeret på alternative steder.  Dette vil fremgå ved det enkelte 
arrangement. 
 
Det Bruunske Pakhus: Kirkestræde 3. 
Trinitatis Sognegård: Danmarksgade 61. 
Fredericia Gymnasium: Nørrebrogade 88. 
  

Bestyrelsen i Fredericia Museums Venner 
formd: Ole Engberg, tlf. 2344 3830, mail: lailaoleengberg@gmail.com    
næstfmd: Inger Skov, tlf. 2058 2960, mail: inger@lindbergskov.dk 
kasserer: Per Skovsen, tlf. 6150 0434, mail: skovsen@fnk.dk  
sekr: Tove Poulsen, tlf. 2172 9054, mail: petpoulsen@hotmail.com 
best.medl: Søren Jakobsen, tlf. 5179 9342, mail: so_lo@live.dk 
Sup: Peter Honoré, tlf. 40751659, mail: tomme-pierre@mail.tele.dk 
 

MUSEERNE I FREDERICIA 
tlf. 7210 6980   mail: museerne@fredericia.dk 
 

Foreningens arrangementer 
Betaling for kaffe og entré ved foreningens foredrag er normalt: 
Gratis entré for medlemmer + 20 kr. for kaffe. 
Entré for ikke-medlemmer: 50 kr. + 20 kr. for kaffe. 
Hvis der er afvigelser herfra, vil det stå ved det enkelte arrangement. 
Deltagelse i foreningens udflugter er betinget af medlemskab. Man 
kan indmelde sig i Fredericia Museums Venner på udflugterne. 

 
Kontingent pr. år 
Enkeltperson: 125 kr. Husstand: 250 kr. Virksomheder: 300 kr. 
Kontingentopkrævning udsendes i begyndelsen af januar måned. 
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Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00, Trinitatis Sognegård  
Generalforsamling for 2020 

 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning 2020 ved formanden. 
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for 2020. 
4. Fastlæggelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde to dage før 

generalforsamlingen. 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Inger Skov, Per 

Skovsen og Søren Jakobsen samt Peter Honoré 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Anders Engelbrecht samt 

Johannes Lund Nielsen 
8. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen er der billedforedrag ved Søren Kyed Jakobsen om livet i 
Fredericia og omegn fra 1950’erne og 1960’erne.  
 
 
 
 
    

 



  

Lørdag d.  25. september 2021, kl. 9.30 - ca. 19.00. 
Udflugt med bus til Sønderborg Slot. 

Mødested: Busholdepladsen ved Fredericia Banegård, Jernbanegade. 
 
Ad motorvejen kører vi til Sønderborg, hvor der parkeres ved museet. Ved 
ankomsten serveres en sandwich samt øl/vand. Ved rundgangen på 
Sønderborg Slot fokuseres især på udstillingen ”100 år med Danmark – 
Sønderjylland siden Genforeningen”.  
Fra Sønderborg kører vi forbi Dybbøl Mølle og skanserne og kører en kort 
rundtur på Broager Land. Herfra mod Gråsten, hvor der bliver tid til kaffe ved 
slottet og forhåbentlig en spadseretur i slotshaven. Fra Gråsten køres ad 
mindre landeveje mod nord med kort ophold ved de tysksindede sønderjyders 
samlingssted Knivsbjerg. Aftensmad spises på Brødremenighedens Hotel i 
Christiansfeld. Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00. 
 
Pris: 350 kr. pr. person, som dækker bus, entréer og forplejning (minus 
drikkevarer ved aftensmaden).  
Bindende tilmelding senest d. 16. september 2021 til: Museerne i Fredericia, 
tlf. 7210 6980, mail: museerne@fredericia.dk   
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Foredrag i sæsonen 2021-2022 
 

Foredragene afholdes på forskellige lokaliteter. Se stedet 
under det enkelte foredrag. 

 
 

Lørdag 30. okt. 2021, 10.00 – 14.00, Fredericia Gymnasium 
Lokalpolitisk Folkemøde 

Arrangement om Lokaldemokrati og Kommunevalg i Fredericia 
 

Fredericia Museums Venner, Museerne i Fredericia, Fredericia Gymnasium, 

Rubicon, Fredericia Dagblad og Borger & Demokratiudvalget i Fredericia 

Kommune inviterer til et lokalpolitisk Folkemøde med fokus på lokaldemokrati 

lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00-14.00 på Fredericia Gymnasium.  

Der vil blandt andet være et historisk foredrag ved museumsleder Karsten 

Merrald Sørensen om de seneste 50 års kommunale valghandlinger i 

Fredericia.  

Forskningslektor Roger Buch holder foredrag om lokaldemokratier i dag og i 

fremtiden, og der vil være mange muligheder for at mødes og drøfte 

lokalpolitik ved mange forskellige seancer med forskellige aktører.  

Yderligere information kommer i Fredericia Dagblad og på Museerne i 

Fredericias hjemmeside: www.fredericiahistorie.dk  

Til dette arrangement er der gratis adgang for alle! 
 

 



  

Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 19.30, Det Bruunske Pakhus. 

Fredericia 1970-2020 – et bogprojekt 
Foredrag ved tre af forfatterne bag bogprojektet ”Fredericia 1970-2020.” 

Rasmus Welling, Lisbeth Aagaard Lykke og Karsten Merrald Sørensen vil i aftenens 

foredrag fortælle om deres arbejde med at skrive på bogprojektet omkring de 

seneste 50 års historie i Fredericia. Forfatterne vil både fortælle om nogle af de 

mange spændende emner, som er dukket op i skrivearbejdet, og de vil opfordre til 

at drøfte de seneste 50 års historie i Fredericia. 

       

Borgmester Martin A. Hansen åbner folketingsvalget 1973 i Glashallen 

 
 
 
 
 
 
 

Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 19.30, Trinitatis Sognegård. 
Christian den 2. – Politik og Personlighed. 

Foredrag ved lektor Lars Bisgaard, Syddansk Universitet. 
 
I efteråret 2019 udkom Lars Bisgaards bog om Christian den 2, der regerede 
1513-1523. Han var en af de mest spændende konger, Danmark har haft. Vi 
husker ham for Det Stockholmske Blodbad, hans kærlighed til Dyveke, hans 
samarbejde med hendes mor, Sigbrit og for hans sejladser over Lillebælt. 
Men hvem er Christian den 2? Hvad var formålet med hans politik og hvordan 
var hans personlighed? 

Foredraget afholdes i samarbejde med Menighedsrådet ved Trinitatis 
Kirke, og der er gratis adgang for alle. Kaffe koster kr. 20,-. 
  
                                      



  

             Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 18.15 – ca. 22.00. 
Oplev Konserveringscenteret og Fællesmagasinerne i Vejle. 

 
Mødested: Busholdepladsen ved Fredericia Banegård, Jernbanegade. 
 
Tag med på en tur til Vejle Konserveringscenter og Fællesmagasin. Vi får en 

rundvisning og foredrag om de mange spændende opgaver, som konservatorerne 

arbejder med for museerne og en stor rundvisning i Fællesmagasinet, hvor 

Museerne i Fredericia blandt andet har størstedelen af sin museumssamling 

liggende. 

Turen er gratis for medlemmer af Fredericia Museums Venner, men af 

pladsmæssige hensyn kan vi højst være 40 deltagere og tilmelding er derfor 

nødvendig. Tilmelding efter ”Først til mølle”-princippet. Ved stor interesse vil 

turen eventuelt blive gentaget på et senere tidspunkt. 

Bindende tilmelding senest 28. januar 2022 til: Museerne i Fredericia,     
tlf. 7210 6980.  
Mail: museerne@fredericia.dk 
 

                   
                                         

                                              
Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00, Det Bruunske Pakhus. 

Generalforsamling. 
 
Dagsorden i henhold til foreningens love. 
Der aflægges beretning fra Museernes virkeområder. 
Derefter billedforedrag ved Søren Kyed Jakobsen med glimt fra livet i Fredericia og 
omegn fra slutningen af 1900-tallet. 
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