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25.1.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
to uger forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

22.2.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
to uger forinden.

Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

28.2.

De odenseanske gadenavnes
historie
v/ stadsarkivar Jørgen Thomsen
Gadenavne som Mageløs og Holsedore er
ikke helt almindelige, og Odense har Danmarks eneste plads med navnet Flakhaven.
Og navne som Stockfelthsvej og Jens Ben-

zons Gade minder os om for længst glemte
historiske personer.
I foredraget vil stadsarkivar Jørgen Thomsen
sætte fokus på de odenseanske gadenavnes
historie, og gadenavnenes historie bliver sat
ind i den historiske ramme, hvor den hører
hjemme. De historiske personer vi møder i
kommunens gadenavne, gadenavneskikkens
udvikling gennem årene, oprydning i kommunens gadenavne efter 1970 og stridigheder
om gadenavne i byrådet er nogle af de emner,
der vil blive belyst.
Kl. 19.00-21.00. Billetpris 40 kr. (inklusive
en øl eller en vand).

22.3.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
to uger forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

22.3.

Mod.Strøm: Fyns forladte kulturarv svarer igen
v/ billedkunstner Ole Lejbach og forfatter
Jens Blendstrup
Mød billedkunstneren Ole Lejbach og forfatteren Jens Blendstrup på en spændende
aften, hvor de tegner og fortæller om deres
oplevelser, i mødet med det 20. århundredes forladte kulturarv på Fyn, Ærø og Langeland. Mange af stederne er for længst visnet hen – men der er også dem, der er
blomstret op med nye funktioner. Tilbage
står navnet som en ruin af det, der var.
Lejbach og Blendstrup har set og lyttet og
derefter pustet nyt liv i stederne i streg og
ord. Deres anstrengelser udkommer i bogform i marts 2018 og suppleres af en udstilling i Odense med åbning 10. marts til 15.
april 2018.
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 vil de især
fortælle om deres oplevelser fra de tre besøgte steder i Odense Kommune: Stige Færgeleje, Hesbjerg Slot og Fangel Motorbane.
Arrangementet er en del af Kulturarv Fyns
deltagelse i projekt Mod.Strøm, et projekt
under Kulturregion Fyn.
Kl. 19.00-21.00. Billetpris 50 kr. (inklusive

en øl eller en vand)
Arrangementet er støttet af Albani Fonden.

11.4.

Til taffel på rådhuset
Kom ind og oplev rådhuset og få en smagsprøve på nogle af de retter, som serveres,
når byen har fint besøg. Først vises rundt i
rådhusets repræsentative lokaler, inden turen går op i rådhusets kantine og gæstekantine, hvor rådhusets kok regerer.
Mødested: Ved rådhusets hovedindgang,
Kl. 18.30-20.30. Billetpris 100 kr.

26.4.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
to uger forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

5.5.

Bustur i besættelsens tegn
På Danmarks befrielsesdag tager vi på bustur til det vest- og nordvestfynske område.
Vi skal besøge spændende steder, der bl.a.
fortæller om våbennedkastninger og allierede flystyrt, modstandskampen og tyskernes
tilstedeværelse på denne del af Fyn.
Afgang fra Historiens Hus, Klosterbakken 2
kl. 9. Forventet hjemkomst kl. 17.
Billetpris 200 kr.

16.5.

Kend din by! Byvandring til
Odenses historiske steder
v/arkivarer i Historiens Hus
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. Mere detaljeret program for
byvandringen vil foreligge på vores hjemmeside ugen forinden.
Kl. 16.30-18.00. Billetpris 40 kr.

30.5.

Kend din by! Byvandring til
Odenses historiske steder
v/arkivarer i Historiens Hus
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. Mere detaljeret program for
byvandringen vil foreligge på vores hjemmeside ugen forinden. Denne vandring vil adskille sig fra byvandringen den 16.5.
Kl. 16.30-18.00. Billetpris 40 kr.
ANNONCE

Odensebogen er Odense Kommunes byhistoriske årbog. Den
rummer hvert år omkring 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
historienshus@odense.dk

Billetter kan bestilles på
telefon eller email.
Bestilte billetter skal afhentes senest 15 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

