
1 Aabenraa,  oktober 2019  

Historisk aften og udlevering af                               

”Historier fra Bybakken 2019” 

Vi inviterer medlemmerne og museets venneforening til historisk aften på folkehjem                                                                                                                                  

onsdag den 20. november kl. 19.00 

Med følgende program: 

 Præsentation af ”Historier fra Bybakken 2019” ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen. 

 Jørgen Witte præsenterer sin nye bog ” Aabenraa i højmiddelalderen – Livet i købstaden ca. 1230 - 

1375” og holder foredrag om bogen. 

 Kaffepause med brødtorte.  

 Carlo Daus Petersen giver et kort tilbageblik i anledning af at foreningen har rundet 60 år. 

 Eventuelt, herunder nyt fra foreningen ved Svend Nielsen. 

 

Tilmelding senest fredag d. 15. november 2019. 

Medlemmer med internet tilmelder via foreningens hjemmeside: www.aabenraabyhist.dk. 

Øvrige bedes tilmelde via telefon 3089 6336 Svend Nielsen eller 7462 2244 Orla Jensen. 

Deltagelse gratis. Ikke medlemmer kr. 75,00. 

 

Fra kl. 18.00 – 19.00 udlevering af ”Historier fra Bybakken 2019”og bogen ”Aabenraa i 

højmiddelalderen – Livet i købstaden ca. 1230 - 1375”. Også medlemmer, som ikke deltager i 

aftenmødet, er velkomne til at afhente bøger. 

 

Som en nyskabelse har vi denne aften fra kl. 18.00 – 19.00 fået Historisk Samfund til at tilbyde vores 

medlemmer deres bøger til absolut favorable priser. Se særskilt bilag på de bøger der tilbydes. 

 

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

Slotsmøllen i forbindelse med julecafe søndag den 24. 11. fra kl. 13.30 – 16.30. Endvidere vil der 

også være udlevering på Slotsmøllen mandag d. 25. november fra kl. 15.00 – 17.00. Endelig vil der 

være udlevering i forhallen til Arenaen tirsdag d. 3. 12. fra kl. 17.00 – 18.30. 

 

Så hjælp bestyrelsen ved selv at hente bøgerne på en af de 4 dage!!! 

 

For medlemmer, som ikke er bosiddende under postnummer 6200 Aabenraa, bliver årbogen tilsendt.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

http://www.aabenraabyhistorik.dk/

