
40 år med
egnshistorie
Historisk Forening gor klar til at fejre sin
egen historie i Teatercafeen

For 40 år siden -
nøjagtigereden 24. oktober 1951 -
stiftede 20 personer fra
Horsens i Konditori Engel
Historisk Forening for
Horsens og Omegn.

Dengang blev
årskontingentetfastsat til tre kr.Idag
er det på 100 kr. og medlems-
tallet vokset til omkring de
160.

Meget er sket siden - og
tager foreningen som

anledning til at lave en aften
med historien om sig selv.

Jubilæumsaftenen  foregår
lørdag den 26. oktober i Tea-
tercafeen, Allegade 16 i Hor-
sens fra k1.18.00.

Over en festmiddag, som in-
teresserede bedes melde sig til
senest den 18. oktober, er der
tilrettelagt et lysbillede-cau-
seri om foreningen.

Aktiviteter
- Foreningens formal har

ikke ændret  sig i de forløbne
40 år. Det er at fremme

forståelsen for og kendskabet til
landets og især egnens histo-
rie, fortæller  formanden Else
Lykke Sorensen, der selv har
været med i 32 år.

Om sommeren arrangerer
foreningen hel- og halvdags
busture til forskellige histori-
ske steder. Om vinteren ryk-
ker man indendøre  til fore-
drag om forskellige historiske
emner.

De senere år er foreningen
begyndt at arrangere en
"Egnshistorisk søndag med
en r kke forskellige udflugts-

Hvert sted er der guider
til at fortælle om stedet, og
posterne bliver godt besøgt .

- Der plejer at være omkring

100 mennesker ved hvert sted,
siger Else Lykke Sorensen.

Gamle skikke
Foreningen prover også at

holde liv i gamle traditioner.
Som nu til Kyndelmisse den 2.
februar, hvor foreningen hol-
der Kjørmesgilde .

- Så modes vi over suppe og
kød i peperrod som i gamle da-
ge. Og så gør vi lidt grin med
os selv med en revy over året,
der gik, fortæller Else Lykke
Sorensen.

Et gammelt sagn fortller
at heksene samles til sabbat
på Purl* den 30. april på Val-
borgs dag.

Tidligere blev der tændt
Valborgblus for at hilse fora-
nets og lysets komme og holde
mørkets magter borte mange
steder i Østjylland, Nordfyn
og på nogle of øerne.

Også den skik har Historisk
Forening taget op. Tidligere
foregik det på selve Purhøj ,
men er de senere år foregået
på Ejer Bavnehøj .

Fremtid
- For fremtiden vil vi arbej-

de pa at udvide det samarbej-
de, vi allerede har med Hor-
sens Museums- og Arkivfore-
ning, fortæller Else Lykke So-
rensen.

Desuden vil man lgge
vgt pa arrangementer, der
kan tr kke et bredere publi-
kum.

Som eksempel giver hun det
næste foredrag, som er kom-
met i stand netop i samarbej-
de med Museums- og Arkiv-
foreningen. Det handler om
Vitus Bering og finder sted
den 18. november. (gs)
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