
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 specialpris ved 
lanceringen

• har du gratis adgang til Museum,  
Sønderjyllands afdeling Kulturhistorie Aabenraa 
(Søfartsmuseet)

• kan du blive medlem af ”The Danish Club” til 
Aabenraa Byhistoriske Forenings specialpris 

 
Bestyrelse:

Formand: Randi Hadberg Nielsen
Tlf: 4165 9515 mail: randi@typografisk.dk

Næstformand: Charlotte Helt Brunsgaard
Tlf: 2076 8823 mail: charlotte@heltbrunsgaard.dk

Kasserer og medlemskartotek: Werner Sternberg
Tlf: 4198 7276 mail: wernersternberg@gmail.com

Sekretær: Finn Hove 
Tlf: 3086 3046 mail: finn.hove@live.dk 

Formand for Bevaringsfonden: Svend Petersen
Tlf: 2030 3959 mail: svpe@privat.dk

Bevaringskyndig: Erik Dahlgren Hansen
Tlf: 3022 9635 mail: ego@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem: Steen Valentin
Tlf: 2257 7658 mail: steen@steenvalentin.dk

Inspektør fra Museum Sønderjylland 
Kulturhistorie Aabenraa: Frederik Lynge Vognsen 
Tlf: 51964970 mail: flvo@msj.dk

Repræsentant for det tyske mindretals
museumsvæsen i Sønderjylland:  
Kurt Seifert 
Tlf: 4017 2867 mail: kurtseifert@webspeed.dk

Aabenraa
Byhistoriske Forening

www.aabenraabyhist.dk
Facebook: Aabenraa Byhistoriske Forening
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BULHUSET 
- ejes af Aabenraa Byhistoriske Forening 

Forsidefoto: digital-art.p
hotos

Ejendomme: 
Foreningen ejer “Det blinde æsel”  
Vægterpladsen 1a 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 læk-
kert 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 kontakt: 
Astrid Meier på tlf: 2681 4712 

Bevaringsfonden 
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.  
Fonden giver mulighed for gratis arkitekthjælp og 
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

Indmeldelse 
kan ske via foreningens hjemmeside  
www.aabenraabyhist.dk 
eller ved henvendelse til vores medlemskontakt 
Werner Sternberg på tlf: 4198 7276 eller 
mail: wernersternberg@gmail.com



PROGRAM 2023 
Fredag d. 3. februar kl. 15.00 - 17.30
og lørdag d. 4. februar kl. 11.00 - 13.30
Ølsmagning
Valg af vinterøl 2023 hos Carstensens Te på Storegade  
for kunder i butikken og foreningens medlemmer.  
Herudover har vi et VIP-arrangement kun for vores  
medlemmer, som afholdes efter butikkens lukketid.
Lørdag d. 4 februar kl. 14.30-16.00

Torsdag d. 9. februar kl. 17.00
”Gamle vinduer ”
Vinduesvedligeholdelse og 
-istandsættelse i teori og praksis.
Vi tager en snak om vinduer ”husenes øjne” hvordan 
de vedligeholdes og fastholdes med deres oprindelige 
udtryk. Vi starter med eksempler på større vindues 
istandsættelsesopgaver og bevæger os herfra helt ned i 
en enkelt vinduesramme som vil kunne findes i nogle af 
byens gamle huse. Vi slutter med lidt praktiske eksempler 
i vindues kitning og maling.  
Vores foredragsholder kommer fra Tegnestuen Mejeriet 
som siger: Vi vil bidrage positivt til fremtidens kulturarv  
og værne om den, vi har arvet.
Foredragsholder: Steen Thielsen, Mejeriet, Haderslev 
Sted: Folkehjem

Torsdag d. 23. marts kl. 19.00
Generalforsamling
Danske krigsmonumenter for faldne soldater 
– Glemmer du, så husker jeg
Kunsthistoriker Katrine Møller Madsen vil med  
eksempler fra vores egn og resten af Danmark vise, hvor-
dan krigsmonumenter har bevæget sig fra den traditio-
nelle statuetradition til mere abstrakte mindesmærker, 
der stadig fletter mikrohistorien om den enkelte ind i en 
makrohistorie, der skal gøre soldatens død meningsfyldt.
Sted: Folkehjem

Fredag d. 14. april kl. 15.00 – 17.00
Premiere på Aabenraa sommerøl 2023
Kom og oplev sommerens øl på Jacob Michelsens Gård, 
nyd også en god fedtemad til.  
Kun denne dag kan Kychelhaen købes til særpris.
Sted: Jacob Michelsens Gaard

Torsdag d. 20. april kl. 16.00 – 17.30  
Onsdag d. 26. april kl. 16.00 – 17.30 
Byvandringer
Harmoni og kontrast - når nyt møder gammelt 
Bevaringsarkitekt Frederikke Winther udpeger på turen  
eksempler på klassisk og moderne arkitektur der på  
forskellig vis føjer sig ind i og skiller sig ud fra bybilledet. 
Mødested: Det gamle Rådhus, Storegade 30

En lørdag sidst i april/først i maj 2023
Endagsudflugt til Varde/Oksbøl  
og Museet ”Flugt”
En spændende tur, hvor vi oplever smuk arkitektur, 
stærke personlige fortællinger, et højaktuelt emne og  
tankevækkende udstilling om Danmarkshistoriens  
største flygtningelejr.  
Nærmere information fremkommer primo 2023

Maj måned
Besøg på Haus Lensnack 
Rundvisning i haveanlæg og fortælling om  
villaens arkitektur og historie.                       

Søndage fra d. 18. juni til d. 20. august 
Café på Slotsmøllen 
Med servering af kaffe/the og lækre hjemmebagte  
kager, i historiske omgivelser.
Åbningstider: fra kl. 13.30 – 16.30 

Søndag d. 18. juni vil der også være ”Møllens dag”  
hvor Slotsmøllen kværner rugkorn til rugmel. 
Her vil der også være mulighed for at købe møllens 
melpose og få den fyldt med en smagsprøve på
 stenkværnet Slotsmøllemel.  

Fredag d. 23. juni, kl. 15.00-17.30
Lørdag d. 24. juni, kl. 11.00-13.30
Ølsmagning
Valg af Sommerøl 2024 foregår hos Carstensens Te på Sto-
regade for kunder i butikken og foreningens medlemmer.
Herudover har vi et VIP-arrangement kun for vores  
medlemmer, som afholdes efter butikkens lukketid.
Lørdag d. 24. juni kl. 14.30-16.00

Der vil i løbet af året kunne ske ændringer i programmet.  Vi udsender løbende nyhedsbreve på mail til vore medlemmer om arrangementer. Det aktuelle årsprogram vil også kunne ses på vores hjemmeside www.aabenraabyhist.dk

En lørdag og søndag i august måned
2 dages bustur til Fyn 
Det sandsynlige mål for årets 2-dages udflugtstur bliver 
Fyn med forskellige afstikkere ud over øen.  
Nærmere informationer vil fremkomme engang i løbet af 
foråret 2023.

Lørdag d. 16. september kl. 10.00 - 12.30
Visioner for Frøslevlejren
Afgang fra Folkehjem kl. 10.00 og ankomst  
(og mulighed for at støde til) i Frøslevlejren kl. 10.30.
Charlotte Helt Brunsgaard viser rundt i lejren og fortæller 
om visionerne for at bevare og udvikle lejren,  
kl. 11.30 serveres en portion suppe, som den blev lavet i 
40’erne, og der er efterfølgende mulighed for at besøge 
museerne på egen hånd.  
( Der tages entré i Nationalmuseets afdeling.  
FN, Amnesty, Hjemmeværnet og Beredskabsforbundets 
museer har gratis adgang )

Fredag d. 6. oktober, kl. 15.00-17.00
Premiere på Aabenraa Vinterøl 2023
Kom og oplev vinterens øl på Jacob Michelsens Gård, nyd 
også en god fedtemad til.  
Kun denne dag kan Kychelhaen købes til særpris.
Sted: Jacob Michelsens Gaard

Torsdag, d. 9. november kl. 19.00
Historisk aften på Folkehjem
Vi uddeler og præsenterer  
”Historier fra Bybakken 2023”  herefter skal vi høre om 
Søuhyrer og andet godt fra havet 
Olaus Magnus’ ”Carta Marina” (1559) som er det første  
præcise (sø)kort over norden – et underfundigt søkort 
fuld af magi og søuhyrer. 
Foredragsholder:  
Museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen 
Sted: Folkehjem

Søndag d. 12. november kl. 13.30 -16.30 
Søndag d. 19. november kl. 13.30 -16.30
Julecafé 
med udlevering af ”Historier fra Bybakken”
Sted: Slotsmøllen


