Som medlem
 inviteres du gratis eller med rabat til foreningens arrangementer
 modtager du årbogen “Historier fra Bybakken”
 er du med til at bevare interessen for og videregive byens historie
 er du med i et fællesskab der støtter bevaringen af fredede og bevaringsværdige huse og
historiske miljøer
 kan du købe Aabenraaøllen til special- pris ved
lanceringen
 har du gratis adgang til Museum, Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet)
 kan du modtage museets nyhedsbreve via mail
Bestyrelse:
Formand: Svend Nielsen, tlf.: 3089 6336,
mail: mariesvend@gmail.com
Næstformand: Charlotte Helt Brunsgaard,
tlf.: 2076 8823, mail: charlottehelt@gmail.com
Sekretær: Orla Jensen, tlf.: 7462 2244,
mail: jenmuld@webspeed.dk
Bevaringskyndig: Erik Dahlgren Hansen,
tlf.: 3022 9635, mail: ego@post.tele.dk
Kasserer: Astrid Meier, tlf.: 2681 4712,
mail: astrid.meier@ymail.com
Medlemskartotek: Randi Hadberg Nielsen,
tlf.: 4165 9515, mail:randi@typografisk.dk
Menigt medlem: Steen Valentin,

tlf.: 2257 7658, mail: steen@steenvalentin.dk
Museumsinspektør Kulturhistorie Aabenraa:
Mikkel Leth Jespersen, tlf.:7462 2645,
mail: mije@museum-sonderjylland.dk
Repræsentant for det tyske mindretals
museumsvæsen i Sønderjylland:
Kurt Seifert, tlf.:4017 2867,
mail: Kurtseifert@webspeed.dk.

“En rubin for bunden af fjorden.”
Således beskrev søfolk før i tiden det syn der mødte dem ved indsejlingen til Aabenraa. Byens røde
tegltage bredte sig op ad bybakken, lunt i læ af
bakkerne og de grønne skove.
I dag er Aabenraa en moderne by. Man skal dog
ikke rundt om mange hjørner for at f et kig til de
bygninger og enestående gadestrøg, der har udgjort sceneriet til et væld af hverdagsliv og historiske begivenheder. Væggene kan ikke tale, men
det kan vi i Aabenraa By historiske forening. I løbet af året inviterer vi historien ind i nutiden gennem en stribe arrangementer, byvandringer og
udgivelser.
Byhistorisk forening er også en interesseorganisation. Vi ser det som vores opgave at værne om- og
udvikle et bymiljø der får mest muligt ud af attraktionerne. Vi ønsker at åbne både borgere og besøgenes øjne for Aabenraas herligheder og historier.
Det sker i samarbejde med Museum Sønderjyllands
to afdelinger: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie
og Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet).
Via foreningens bevaringsfond har vi i mere end 50
år givet rådgivning og økonomisk bistand til renovering af byens og omegnens mange fredede og
bevaringsværdige bygninger. Vi glæder os over at
historisk og arkitektonisk korrekt restaurering af de
gamle ejendomme og miljøer har s stor bevågenhed blandt byens borgere, og inviterer alle til at
blive medlem af vores forening.

Aabenraa
Byhistoriske Forening
&
Bevaringsfond

www.aabenraabyhist.dk
Facebook: Aabenraa Byhistoriske Forening

Program 2021
Torsdag d. 21. januar kl. 19.00 på Folkehjem.
Forventes afviklet inden sommerferien
2021
Foredrag om diplomat i Grænselandet v. fhv.
generalkonsul Henrik Becker-Christensen.
Onsdag d. 24. marts kl. 19.00 på Folkehjem.
Forventes afviklet inden sommerferien
2021
Generalforsamling med foredrag af museumschef Henrik Skov Kristensen: Fårhuslejren – Det
tyske mindretal og retsopgøret efter besættelsen.
Fredag d. 26. marts ændres til fredag den 16.
april kl. 15.00 – 17.00.
Slotsmøllecafeen: Salg og lille smagsprøve på
sommerøl 2021.
Torsdag, den 8. april 2021 kl. 14.00 i foyerområdet i Sønderjyllandshallen: Fællesarrangement med Museets Venneforening dato tvivlsom
Åbningsforedrag af H.P. Hanssen-udstillingen
over temaet: Ægtefællen Helene og kvinderne i
H.P. Hanssens Liv.
Torsdag den 15. april kl. 16.00 – 17.30 og
onsdag den 21. april kl. 16.00 – 17.30
Søges afviklet med begrænset deltagertal
Byvandringer fra Det Gamle Rådhus med temaet klassicismens huse.
Tirsdag d. 11. maj kl. 19.00 – 21.00.
Søges afviklet med begrænset deltagertal
Besøg på Haus Lensnack. Rundvisning i haveanlæg og fortælling om villaens arkitektur og historie.
Torsdag, den 20. maj 2021 kl. 14.00: Søges
afviklet med begrænset deltagertal
Byvandring: ”I H.P. Hanssens Fodspor”. (ca. 1½
time) (Start v. Folkehjem)Mikkel fører os rundt i
byen til de steder, der fik betydning for H.P.
Hanssen
Torsdag d. 10. juni kl. 18.30. ”Kør-selv” tur
på Løjt land med temaet stråtage. Guide

formand for foreningen stråtage Torben Lindegaard. Slutter med kaffe på restaurant Knapp.”.
Søndage fra d. 20. juni til d. 22. august
Café på Slotsmøllen fra kl. 13.30 – 17.00.
Søndag d. 20. juni vil der også være åben mølledag.
Søndag d. 15. og mandag d. 16. august. 2
dages bustur til Sjælland.
Turen går til Sjælland. Vi skal bl.a. have guidede
rundvisninger på Frederiksborg Slot, Sct. Bendts
Kirke i Ringsted, Malergården med malerfamilien
Svane og Søfartsmuseet i Helsingør.
Fredag d. 3. september eftermiddags ”kørselv” tur til Haderslev.
Med bl.a. guidet rundvisninger i vognsamlingen,
Ehlers Hus og byvandring i det gamle Haderslev
med museumsinspektør Lennart Madsen.
Torsdag d. 23. september kl. 14.00 på Folkehjem.
Mikkel Leth Jespersen: Aabenraa som søfartsby i forhold til Danmark og verden.
Fredag, d. 1. oktober kl. 15.00 – 17.00
Premiere vinterøl 2021 på Michelsens Gaard.
Vi byder på en smagsprøve og en fedtemad.
Mandag d. 4. oktober. Uddeling af arkitekturpriser og bevaringspris i samarbejde
med Aabenraa kommune.
Suppleres med foredrag om bevaringsarbejde.
Torsdag, d. 28. oktober kl. 14.00 på Folkehjem. Carsten Porskrog Rasmussen: Søfartens betydning for Aabenraa og Løjt – fokus
på landbrug/kaptajnsgårde.
Onsdag, d. 10. november kl. 19.00
Historisk aften på Folkehjem,
med foredrag af Mikkel Leth Jespersen: Skibsbyggeri i Aabenraa i 1800-tallet. Vi uddeler og
præsenterer ”Historier fra Bybakken 2021”.

Søndagene d. 14. og 21. november kl.
13.30-17.00. Julecafe med bogsalg på
Slotsmøllen.
Udlevering af Historier fra Bybakken
Vi udsender løbende nyhedsbreve til vore
medlemmer om arrangementer. Vil også
kunne ses på vores hjemmeside.
Ejendomme:
Foreningen ejer “Det blinde æsel”, Vægterpladsen 1 a og Bulhuset, Wollesgyde 10. Disse 2
ejendomme udlejes. Foreningen ejer desuden
Slotsvandmøllen ved Brundlund Slot.
Café og udlejning på Slotsmøllen
På møllen er der cafésøndage i sommermånederne og julestue i november måned med kaffe,
te og lækkert bagværk som en gruppe af foreningens frivillige sørger for.
Møllen kan lejes til bl.a. fester og mærkedage.
Læs om vilkår for leje på hjemmesiden
www.aabenraabyhist.dk eller ved kontakt til
Astrid Meier på tlf. 2681 4712.
Bevaringsfond,
herunder gratis arkitekthjælp
Fonden yder lån til istandsættelse af bevaringsværdige og fredede ejendomme i “gammel” Aabenraa Kommune. For yderligere oplysninger se
hjemmesiden www.aabenraabyhist.dk.
Medlemskab
Personligt medlemskab kr. 175,00 (gælder også
ledsager).
Virksomhedsstøttemedlemskab kr. 500,00.
Alle kan blive medlemmer.
Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside
www.aabenraabyhist.dk eller ved henvendelse til
foreningens sekretær Orla Jensen på tlf. 7462
2244.

