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ARKIV OG BIBLIOTEK

KLOSTERBAKKEN 2

Skt. Knuds Kloster
(Historiens Hus) fylder rundt.
Den 15. november 2019 er det
100 år siden, at klosteret blev
genopført efter en næsten altødelæggende brand i 1913. Det har vi valgt at fejre
med en stribe af arrangementer, der har særligt fokus
på jubilæet. Jubilæumsarrangementerne afholdes fra
slutningen af september og frem til midten af november. Historiens Hus glæder sig til at se jer!

19.9.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Arrestationen af det danske politi 1944
v/arkivar Andreas Skov og historiker Martin
Overby
Den 19. september 1944 iværksatte tyskerne en
storstilet aktion mod det danske politi. Over hele landet stormede tyske soldater politiets kontorer med talrige arrestationer til følge. Foredraget stiller skarpt på aktionens baggrund og særlige forløb i Odense, ligesom dens konsekvenser
for resten af besættelsen vil blive belyst.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 50 kr.
Det er en god idé at tilmelde sig senest dagen
før.

26.9.

Ølvandring
v/stadsarkivar Johnny Wøllekær og arkivar Jens
Åge S. Petersen
Odense har været hjemsted for flere bryggerier.
Det største, Albani, har netop i år 160 års jubilæum, og det markerer vi med en ølvandring, der
tager os med rundt til nogle stop på historiske (øl
-) steder i Odense, inden vi slutter af i Historiens
Hus. Her byder vi også på en øl med historie i!
Kl. 18.30-20.00. Billetpris: 50 kr.
Mødested: Historiens Hus, Klosterbakken 2.

29.10.

Seminar om Skt. Knuds
Klosters historie
Vi zoomer ind på Skt. Knuds Kloster, i dag Historiens Hus, og hører mere om det gamle klosters historie i en række oplæg af blandt andre
lektor Lars Risgaard og stadsarkivar Johnny
Wøllekær, der spænder fra arkæologi og bygningsfredning til Knud den Helliges betydning i
middelalderen. Til sidst vender vi blikket mod
nutidens brug af klosteret og hvad fremtiden
kunne bringe.
Der serveres kaffe/te og rundstykke ved ankomst.
Kl. 9.00-12.00. Billetpris 50 kr.
Forhåndstilmelding er nødvendig.

Hvad har Odense gjort ved dig?
… og hvad har du gjort ved Odense? Skriv om en
oplevelse i Odense, der har rørt noget i dig. Måske er det fortællingen om dit første kys på en
bænk ved Åstien, et glimt fra din barndom eller
dit første møde med byen?

Din historie - byens historie
Deltag i Odenses erindringsindsamling 2019
www.erindringerodense.dk

31.10.

Torsdagsmik
Odense husker – om odenseanske erindringer
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
I hele 2019 har Odense Stadsarkiv stået for en
stor erindringsindsamling blandt odenseanerne.
Vi fortæller om indsamlingen og præsenterer en
række af de mange erindringer, vi har modtaget.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 50 kr.
Det er en god idé at tilmelde sig senest dagen
før.

2.11.

Mordet i kirken
v/historiefortæller Pia Sigmund
Der var engang tre kongebørn, Karl, Cecilie og
Ingeborg. Deres far, kong Knud, blev myrdet i
kirken i Odense. Siden blev der opført en domkirke og et kloster på stedet. Deres mor, dronning Edel, måtte flygte med børnene. Lyt til historien om de tre børn, og om hvad der skete
sidenhen i Odense.
For de 8 – 12-årige og deres voksne.

Kl. 10.00-11.30. Billetpris: 50 kr.
Forhåndstilmelding er nødvendig. Billetter skal
afhentes senest torsdag den 31. oktober kl.
18.00. Arrangementet afholdes i krypten i
Odense Domkirke, men vi mødes først i Historiens Hus. I tilfælde af kirkelige handlinger flyttes arrangementet til Historiens Hus.

9.11.

Arkivernes dag
Så du ”Forsvundne Arvinger”? Er du nysgerrig
efter at kende dine egne rødder? Så kom forbi
Historiens Hus og hør mere om, hvad vi kan
hjælpe med. Erfarne slægtsforskere og vores personale står klar til at fortælle om vores materialer
og hjælpe dig på vej.
Kl. 10.00-14.00. Gratis adgang. Tilmelding
ikke nødvendig.

11.11.
12.11.

Fyraftensforedrag
v/stadsarkivar Johnny Wøllekær og arkivar Jens
Åge S. Petersen
Snup et foredrag om Odenses historie på vejen
hjem! Emnerne for foredragene er forskellige,
men tager afsæt i bygningens 100 års jubilæum
og vil blive offentliggjort på historienshus.dk senest ugen forinden.
Kl. 16.30-17.30. Billetpris 50 kr.
Det er en god idé at tilmelde sig senest dagen før.

13.11.

Smag på 1919
Vi giver smagsprøver på mad og øl som det
smagte i 1919, da Skt. Knuds Kloster slog dørene
op efter genopførelsen.
Kl. 18.30-20.30. Billetpris: 120 kr.

28.11

Torsdagsmik x 2
Odense på film
Vi har fundet en masse gamle Odense-film frem
fra gemmerne. Formiddagsarrangementet ledsages af kaffe og rundstykke, mens den sene forestilling ledsages af sodavand og popcorn. Ellers er
de to forestillinger ens.
Kl. 10.00-12.00 og 18.30-20.30. Billetpris
50 kr. pr. arrangement.
Det er en god idé at tilmelde sig senest dagen før.

11.12.

Julehygge og quiz
v/stadsarkivar Johnny Wøllekær og Historiens
Hus’ julemedhjælp
Stadsarkivar Johnny Wøllekær underholder om
julen ”i de gode gamle dage” og sætter de odenseanske juletraditioner i historisk perspektiv. I en
lille julequiz vil der blive vist film og fotografier
fra julen, da juleaften altid var hvid og julemanden kunne komme gennem skorstenen. Endelig
bliver der fortalt både gamle og nye julehistorier.
Og sidst, men ikke mindst, vil Historiens Hus
traditionen tro servere lidt julegodter.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris: 75 kr.
OBS: Medbring gerne telefon eller tablet til quiz.

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 13-18
Fredag lukket

www.historienshus.dk
www.facebook.com/historienshus

