
 
Aabenraa, jan. 2020 

Invitation til 

Bevar mig – og min ejendom -  vel! 
 

Onsdag, den 5. februar 2020 kl. 19.00 på Folkehjem med følgende program: 
 Kl. 19.00 Indlæg ved arkitekt Jeanne Brüel om historicismens huse opført i perioden 1850-1915. 

Hun arbejder meget med bygningsbevaring og er forfatter til bevaringsguiden ”Historicismens hu-

se”. I foredraget vil der indgå flere ejendomme fra Aabenraa. Aabenraa har rigtig mange velbeva-

rede historicistiske huse. Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål. 

Foredraget henvender sig specielt til ejerne af de mange huse fra den periode og ligeledes til råd-

givere og håndværkere som arbejder med renovering af denne type huse. Alle interesserede er 

selvfølgelig velkomne. 

Vi har til en fordelagtig pris købt et antal af bevaringsguiden ”Historicismens huse”. Vi kan anbefale 

køb heraf. Så længe lager rækker kan bogen denne aften købes til kr. 50,00. Normal prisen udgør kr. 

179,00.  

 Ca. kl. 20.15 Kaffe og brødtorte. 

 

 Kl. 20.45. Uddeling af 2 bevaringspriser fra Aabenraa Byhistoriske Forening.  

o Foreningens medlemmer og Ugeavisens udpeger den ene pris.  

Medlemmer samt læsere af Ugeavisen opfordres til senest torsdag den 30. januar 2020 at 

stemme på en af de 3 indstillede ejendomme.  

o Fagprisen udpeges af de 3 samarbejdende arkitekter vedr. arkitekthjælp og de 2 bevarings-

kyndige i bevaringsfondens bestyrelse. 

De ejendomme der er indstillet er fra området Nygade, Store Pottergade, Vægterpladsen, Lille 

Pottergade og Kirkepladsen.  

Se oplysninger om ejendommene på vedlagte bilag eller i Ugeavisen d. 14. januar 2020.  

Tilmelding og eller afstemning senest torsdag d. 30. januar 2020 til mødet ved at klikke på 

nærværende link.  

På Aabenraa Byhistoriske Forenings hjemmeside www.aabenraabyhist.dk.kan du læse mere om 

de tre indstillede ejendomme 

 Ca. kl. 21.15. Eventuelt og afslutning. 

Alle er velkomne til mødet. 

Deltagerbetaling: gratis for medlemmer og kr. 85,00 inkl. kaffe for ikke medlemmer. 

Er der spørgsmål til arrangemetet eller tilmelding henvendelse ske til sekretæren Orla Jensen på tlf. 

7462 2244. 

 

Venlig hilsen 

Aabenraa Byhistoriske Forening  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQc4cYGY6fcmk8hhtQai8QJzSPKXMIgjQHtnlrTw73NrKADQ/viewform
https://www.aabenraabyhist.dk/bevaringsfonden/bevaringsprisen.html

