
MUSIK
BOLIG
HVERDAG

Udstillingen vises på følgende museer:
Arkæologi Haderslev (HVERDAG)
Kulturhistorie Aabenraa (MUSIK)
Museerne i Tønder (BOLIG)

Læs mere om udstillingen på www.msj.dk

Museum Sønderjylland har hermed den glæde at invitere  
dig og dine ledsagere til åbning af udstillingen 

Herfra hvor vi stod  
- Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne

torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17-19 
i enten Haderslev, Aabenraa eller Tønder.

——
Vi har tilrettelagt en vild og farverig udstilling, som tager dig 
med tilbage til 1960’ernes og 1970’ernes Sønderjylland i en 
levende og underholdende skildring af hverdagen, musikken 
og boligen i perioden. På tre museer sætter vi fokus på 
forskellige sider af en mytologisk tid præget af forandringer, 
som mange stadig husker.

Udstillingerne kan opleves enkeltvis, selvom de er tilrettelagt 
samlet. På åbningsdagen er du dog nødt til at vælge, hvilke 
åbningstaler du vil høre, da vi åbner de tre udstillinger 
samtidig.

Vel mødt den 11. oktober 
på et af de tre museer

Henrik Harnow
Direktør 

——
Udstillingen er åben for publikum  
fra den 12. oktober 2018 til den 20. oktober 2019

Læs mere om udstillingen på www.msj.dk

INVITATION 

——
Program 
HVERDAG

Arkæologi Haderslev 
Dalgade 7,  
6100 Haderslev

——
Velkomst ved bestyrelsesmedlem 
og formand for kulturudvalget 
Kjeld Thrane

Introduktion til udstillingen 
ved direktør  
Henrik Harnow

Åbningstale ved  
borgmester H. P. Geil

Fristelser fra 1970’ernes grillbar

——
Program 
MUSIK

Kulturhistorie Aabenraa 
H. P. Hanssens Gade 33,  
6200 Aabenraa

——
Velkomst ved næstformand 
og formand for kulturudvalget 
Lars Kristensen

Introduktion til udstillingen 
ved formidlingschef  
Katrine Kampe

Åbningstale ved 
 borgmester Thomas Andresen

Fristelser fra 1970’ernes grillbar

——
Program 
BOLIG 

Museerne i Tønder
Wegners Plads 1,  
6270 Tønder

——
Velkomst ved bestyrelses medlem 
og udvalgsformand  
Preben Linnet

Introduktion til udstillingen ved
chef for Viden og Samlinger  
Axel Johnsen

Åbningstale ved   
borgmester Henrik Frandsen

Fristelser fra 1970’ernes grillbar

DERFRA 
HVOR

VI
STOD

12. oktober 2018 - 20. oktober 2019 

Sønderjyderne  
i 1960’erne og  
1970’erne.


