
 

 

Aabenraa,  oktober 2018  

Til foreningens og Aabenraa Museums Venneforenings medlemmer: 
 

invitation til 

Historisk aften og udlevering af 

”Historier fra Bybakken 2018” 

Onsdag, den 21. november kl. 19.00, på Folkehjem. 

 

Med følgende program: 

 Præsentation af ”Historier fra Bybakken 2018”og erindringsbogen ”Sømand blandt hvaler og kan-

nibaler” ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen. 

 Fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen vil holde foredraget ”Fra mod hinanden til med 

hinanden”. Danskheden i Sydslesvig i 100-året efter afslutningen af 1. verdenskrig. 

 Kaffepause med brødtorte.  

 Beretning fra Museum Sønderjylland, Aabenraa (Søfartsmuseet). 

 Eventuelt, herunder nyt fra foreningen ved Svend Nielsen. 

 

Senest fredag den 16. november 2018 . 

tilmeldning via foreningens hjemmeside: www.aabenraabyhist.dk. 

Er du ikke bruger af mailsystem kan tilmelding ske til telefon 3089 6336 Svend Nielsen eller 7462 

2244 Orla Jensen. 

Deltagelse gratis for medlemmer andre betaler kr. 75,00. 

 

Fra kl. 18.00 udlevering af ”Historier fra Bybakken 2018”. Medlemmer, der ikke deltager i aften-

mødet, er velkomne til at afhente årbogen. 

 

Ikke afhentede årbøger kan - for dem der er bosiddende i Aabenraa kommune – i år afhentes på 

biblioteket på Haderslevvej enten fredag den 23. 11. fra kl. 15-17 eller lørdag den 24. 11. fra kl. 

10-12. Resten af bøgerne sørger bestyrelsen for omdeling af. Så hjælp bestyrelsen ved selv at hente 

årbogen!!! 

 

Bogtilbud ved de 3 dage: 

”Til bords i Sønderjylland – undervejs i Aabenraa” kan igen købes til kr. 100 pr. stk. (normal-

pris kr. 175). 

Erindringsbogen ”Sømænd blandt hvaler og kannibaler”. Pris kr. 100 pr. stk. 

Endvidere kan den nyudgivne bog ”De danske sønderjyders førstemand – H. P. Hanssen 1862-

1914” købes til specialprisen kr. 200,00. 

 

Medlemmer, som ikke er bosiddende i kommunen, får årbogen tilsendt. Interesserede medlemmer, 

som ikke er bosiddende i kommunen, og som ønsker at købe kogebogen, kan indtil den 22. no-

vember kontakte Orla Jensen på jenmuld@webspeed.dk eller telefon 7462 2244 for at bestille og 

få bogen tilsendt sammen med årbogen. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

http://aabenraabyhist.dk/%C3%85rsprogram/index.html

