Vi skal se Kaj Munks Præstegård i Vedersø, hvor vi får en rundvisning i udstillingerne og hører om digterpræstens liv og virke
indtil hans dramatiske død i januar 1944.

Hvad chatollet gemte
Forfatter Marianne Abrahamsen
NB! Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 19.30, Nymindegab Museum

OKTOBER
Udstillingsåbning i Lindberg-salen

Tur til Ringkøbing Museum og
Strandingsmuseet i Thorsminde

Foredraget handler om kunst, karriere og kærlighed i 1800-tallet. Foredraget er baseret på en brevveksling, der er dukket op,
mellem maleren Laurits Tuxen og hans belgiske hustru Ursule,
der var datter af en våbenhandler og kunstmæcen. Marianne
Abrahamsen er parrets oldebarn og forfatter til bogen Tuxens
breve – mellem kunst og kærlighed (2020). Hun vil fortælle om
kunstnerparrets udfordringer i deres roller i ægteskabet, med at
blive forældre og om Ursules udfordringer ved at være mor og
hustru – emner, som er genkendelige i dag. Under foredraget
viser Marianne Abrahamsen billeder og læser uddrag fra brevene, som sætter Tuxen ind i en ny forståelsesramme og viser,
hvordan et kunstnerliv kunne føles for mere end 100 år siden.

Fredag d. 27. august 2021. Bus fra Torvet i Ølgod kl. 10.00

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Turens første stop bliver Ringkøbing Museum, hvor vi skal se udstillingen Flyvere i natten og museets nye udstilling Under regnbuen. Herefter spiser vi frokost i det grønne, og derpå går turen
videre til Strandingsmuseum St. George i Thorsminde, hvor vi
starter med at få en introduktion til udstillingen. Som afslutning
på turen byder vi på en kop eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest mandag d. 6. september kl. 12 på 75 22 08 77.

Krigere uden våben

Struensee og Caroline Mathilde

Journalist og forfatter, Klaus Larsen
Mandag d. 25. oktober 2021, kl. 19.30, Næsbjerg Skole

Pris for turen kr. 300 som inkl. entréer, bustur, frokost og kaffe.

Da livlæge og kabinetsminister Johann Friedrich Struensee blev
henrettet i april 1772, var der næppe mange, der kneb en tåre.
Faktisk blev hans fængsling og senere henrettelse mødt med
glædesudbrud af hidtil usete dimensioner. Man kan derfor spørge, hvordan det er gået til, at den nok mest upopulære politiker i
danmarkshistorien er endt med at blive et symbol på fremskridt,
humanitet og opgør med formørkede traditioner. Mange etiketter er gennem tiden blevet hæftet på J.F. Struensee. I dette foredrag følger vi Struensee som politiker, efterfulgt af hans senere
forvandling fra i samtiden at være opfattet som landsforræder

Vi kører i egne biler og mødes ved præstegården i Vedersø kl. 10.00.
Pris for entré og omvisning 60 kr. Ikke-medlemmer kr. 110.
Tilmelding senest onsdag d. 18. august kl. 12 på 75 22 08 77.
Kaffe og kage kan købes.

Tilmelding senest fredag d. 20. august kl. 12 på 52 38 40 93.

Otto Frello-event og bogpræsentation
Forfatter Ian Lukins, Rønde
Lørdag d. 28. august 2021, kl. 13.30-15.00, Museum Frello
Den britisk-fødte forfatter Ian Lukins vil fortælle om sine oplevelser med Otto Frellos malerier. Han læser desuden op af sin helt

Professor ved Københavns Universitet, Ulrik Langen
Mandag d. 20. september 2021, kl. 19.30, Varde Gymnasium

Søndag d. 3. oktober 2021, kl. 14.00, Kulturhuset Ølgod
Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv fylder 100 år, og det fejres
med en udstilling fra arkivets samlinger.

Generalforsamling i Varde Museumsforening
(udsat fra foråret)
Mandag d. 4. oktober 2021, kl. 19.30, Varde Museum, Lundvej 4
Efter generalforsamlingen vil medarbejdere fra museet fortælle
om igangværende og kommende projekter.

Lægerne var den faggruppe, som i forhold til sin størrelse var
mest aktive i kampen mod den tyske besættelse 1940-45.
Enkelte spillede helt centrale roller: Tre af de 12 medlemmer i
Danmarks Frihedsråd var læger. I kraft af deres profession blev
de trukket ind i begivenhederne og endte med at yde et kolossalt bidrag – også i den væbnede kamp, selv om mange ikke
brød sig om at bruge våben. Journalist og forfatter Klaus Larsen
har skrevet bogen om lægernes indsats – Krigere uden våben.
Hør den spændende historie og se et stort udvalg af de sjældne
billeder, han gravede frem under sin research til bogen.
Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.
Tilmelding senest fredag d. 22. oktober kl. 12 på 75 22 08 77.
Kaffe kan købes.

Tilmeld dig museets nyhedsbrev og
modtag altid seneste nyt om museets
bogudgivelser og udstillingsåbninger.
Gå ind på vardemuseerne.dk

Vardemuseerne
på tlf.: 75 22 08 77 eller
e-mail: vam@vardemuseum.dk

Kontakt

Gratis kaffe til medbragt brød.

Foredragene i Kulturhuset i Ølgod

Medlemmer............................................... gratis
Ikke-medlemmer................................... kr. 50,-

Kunsten og Tistrup
Kunstner Bjarke Regn Svendsen
Mandag d. 8. november 2021, kl. 19.30, JANUS Bygningen, Tistrup
Bjarke Regn Svendsen vil fortælle om kunsten som øjenåbner.
Om sit arbejde med enkle motiver fra ganske almindelige omgivelser. Fundet overalt, og ikke mindst i Tistrup, hvor kunstneren
selv har boet siden 1976. Og samtidig om Tistrups rejse fra et
lille kunstnerisk pionerarbejde til markering på landsplan, og nu
med en fusion med Vardemuseerne i 2020. I forbindelse med
foredraget vil der blive vist rundt på Vestjyllands-udstillingen,
hvor Bjarke Regn Svendsen selv deltager.
Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.
Tilmelding senest fredag d. 5. november kl. 12 på tlf.: 75 22 08 77.
Kaffe kan købes.

Minerydningen
på den jyske vestkyst i 1945
Museumsinspektør ved Vardemuseerne, John V. Jensen
Onsdag d. 24. november 2021, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod
Den tyske besættelsesmagt efterlod ved befrielsen 1.500.000
landminer. Landminerne lå især på den jyske vestkyst og gjorde
denne utilgængelig og livsfarlig. Ved kapitulationen blev det
aftalt, at tyskerne selv skulle rydde minerne. Opgaven var farlig,
og 150 tyske mineryddere mistede livet og dobbelt så mange
blev såret. Var der, som det antydes i filmen Under Sandet fra
2015, tale om et af danmarkshistoriens sorte kapitler? Var der tale
om danske krigsforbrydelser? I foredraget får vi hele historien,
fra udlægningen af de første miner i 1943 til minerydningen
på Skallingen (2006-12), baseret på helt nye kildestudier og
foredragsholderens seneste bog Livsfare – miner!
Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Adresse:

Lørdag d. 21. august 2021, kl. 10.00

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

NOVEMBER

Navn:

Tur til Kaj Munks Præstegård i Vedersø

Efter generalforsamlingen vil museumsdirektør Claus K. Jensen fortælle om Vardemuseerne og planerne for Hjedding Mejerimuseum
og Dit Museum Ølgod. Bestyrelsen trakterer med kaffe og brød.

Thyge Nielsen startede som landmand, var medlem af Ribe Amtsråd fra 1998 til 2007, af Regionsrådet i Region Syddanmark fra
2006-2019 og af Varde Byråd i en årrække efter kommunesammenlægningen i 2007. Nu er han opvasker i Legoland. Han har
aldrig været bange for at blande sig i debatten og sige sine meninger, også når de var upopulære. Det har givet mange gode
oplevelser, men også knubs og ubehageligheder. Det vil han alt
sammen fortælle om i foredraget.

Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle Landcruiser og skiber den over Atlanten til Nordamerika. Fra Halifax
i det sydøstlige Canada er kursen nordvest – mod Alaska. I
180 dage bliver Landcruiseren en rullende pensionistbolig på
44.000 kilometer nordamerikanske veje. Foredraget er ikke blot
en palet af flot natur og spændende mennesker – men også en
varm fortælling om, at eventyret lever videre i livets efterår.

Enkeltperson
Par
Firma/institution

AUGUST

Onsdag d. 1. september 2021, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod

Thyge Nielsen, Årre
Onsdag d. 29. september 2021, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod

Globetrotterne Anne Grethe og Helge
Onsdag d. 27. oktober 2021, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod

Foredrag

Vi glæder os til at se jer!

Generalforsamling i Ølgod Museumsforening
(udsat fra foråret)

Landmand, politiker og opvasker

Familie på farten

Enkeltperson.........................................kr. 175,Par...........................................................kr. 250,Firma/institution.................................. kr. 500,-

Det er som altid muligt at få kørelejlighed til foredrag og udflugter ved henvendelse til Vardemuseerne på tlf.: 75 22 08 77.
NB! Foredragene afholdes på flere forskellige lokaliteter, så hold
øje med tid og sted her i programmet og på vardemuseerne.dk.

SEPTEMBER

og lykkeridder til at blive tragisk elsker og oplysningshelt i faglitteratur, film og fiktion.
Tilmelding senest fredag d. 17. september kl. 12 på 75 22 08 77.
Kaffe kan købes.

Kontingent

Så er vi tilbage med et nyt program. Som alle ved, måtte vi
igen aflyse en stor del af sidste sæsons foredrag og ture.
Heldigvis er det lykkedes at finde nye datoer til mange af
dem. Vi skal høre om danske lægers indsats under besættelsen, om kalkmalerier, landsforræderen Struensee, epidemier
til alle tider og meget mere. I år arrangerer vi udflugter til bl.a.
den helt ny udstilling på Nymindegab Museum, Kaj Munks
Præstegård i Vedersø og JANUS Bygningen i Tistrup.

nye bog The Amber Forest (Ravskoven), der indeholder responser på 42 af Frellos malerier. Der vil desuden være et indslag
om den ny Frello-rute i Outrup og smagsprøver på den ny Frelloøl. Alle er velkomne til en festlig dag i Otto Frellos ånd.

Undertegnede indmelder sig/os hermed i
Ølgod Museumsforening

Velkommen til foredragssæsonen 2021-22

MARTS

Epidemier gennem 10.000 år

Jernalderbønder og vikinger i Oksbøl

Museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jeanette Varberg
Mandag d. 24. januar 2022, kl. 19.30, Varde Gymnasium

Museumsinspektører, ArkVest, Jens G. Lauridsen og Lars Chr. Bentsen
Mandag d. 14. marts 2022, kl. 19.30, Danhostel, Oksbøl

I mere end et år har vi levet med en verdensomspændende epidemi. Epidemier er uden sammenligning verdenshistoriens største dræber og overskygger i den sammenhæng både naturkatastrofer og krige. Frygten for epidemier er ældgammel, og har
stort set været til stede til alle tider. Flere gange har epidemier
ændret historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under og om krige er blevet vundet eller tabt.
Og de berørte samfund har altid set anderledes ud bagefter.

De sidste ti års arkæologiske udgravninger i og omkring Oksbøl
har mangedoblet vores viden om jernalder og vikingetid i området. Sammen med undersøgelser foretaget helt tilbage fra først
i 1900-tallet, kan der efterhånden stykkes et godt billede sammen af århundrederne før Kristi fødsel og frem.

Tilmelding senest fredag d. 21. januar kl. 12 på 75 22 08 77.

Fra Ølgod og Varde Kommuner til
afdelingsleder i Vejdirektoratet

Ølgod Museumsforening
v/ Sonja Pedersen
Solvænget 89
6870 Ølgod

Afdelingsleder Kalle Stærk
Onsdag d. 26. januar 2022, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod
Kalle Stærk var tidligere ansat i Ølgod Kommune og fulgte med til
Varde Kommune ved kommunesammenlægningen. Siden 2012
har han været ansat som afdelingsleder ved Vejdirektoratet og
har ansvaret for mange broer og ca. 3.800 kilometer vej. Han er
nu bosat i Vejle, men boede mange år i Ølgod og var bl.a. medlem af Rotary og Ølgod Cykelmotion. I foredraget fortæller han
om sit liv i Ølgod og de mange spændende vejplaner.

FEBRUAR
Et halvt år i Gestapos kløer
Forfatter og journalist Ole Blædel
Onsdag d. 23. februar 2022, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod
Ole Blædel arvede en hvid plastikpose fra sin morfar. Plastikposen viste sig at indeholde både breve, lydoptagelser og notater og blev i barnebarnets hænder til en gribende fortælling om
morfaren Gert Blædels oplevelser under Anden Verdenskrig.
Ole Blædel fortæller os historien om morfaren og hans dramatiske oplevelser. Bogens titel er: Et halvt år i Gestapos kløer og
udkom den 4. maj 2021.

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.
Tilmelding senest fredag d. 11. marts kl. 12 på 75 22 08 77

Generalforsamling i Ølgod Museumsforening
Onsdag d. 30. marts 2022, kl. 19.30, Kulturhuset Ølgod
Oda og Kjeld Hansen, starter generalforsamlingen med at fortælle
om deres arbejde i Blå Kors, der også omfatter genbrugsbutikken i
Tarm, som de sammen har drevet i 40 år.

APRIL
Magten i kalkmaleriet
– fra Aal kirke til Brøns kirke
Historiker, ph.d., Torben Svendrup
Mandag d. 4. april 2022, kl. 19.30, Aal Kirke
Gennem kalkmalerierne i de danske landsbykirker kan man følge, hvordan magten udvikler og ændrer sig indenfor kirken. I Aal
kirke ser vi fx hvordan stormandens verden afbildedes i kirkens
billeder i højmiddelalderen. Vi ser også den store forandring,
der indtræder med indførelse af tiende og kirkeværgeinstitutionen, hvor det nu var bøndernes verden, man så på kirkernes
vægge. Foredraget slutter med reformationen, hvor Brøns kirke
er et fornemt eksempel på tidens malerier.
Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.
Tilmelding senest fredag d. 1. april kl. 12 på 75 22 08 77.

men de tolerantes ideer, der lå bag det vi i dag kalder heksevanviddet. Det var ikke ”oplysningsfilosoffer”, som fik forfølgelserne til at høre op, men bodskristne præster og deres indsats.
I foredraget følger vi krigshelten, hofmanden og lensmanden
Albert Skeel (1572-1639), Tycho Brahes nevø, på hans rejser til
heksetroens ”hotspots” i Paris og Skotland, til overværelsen af
Macbeth i London og til Ribe, hvor han tjente som hekseekspert
for byens råd i flere processer.

Program 2021-2022

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.
Tilmelding senest fredag d. 22. april kl. 12 på 75 22 08 77.

MAJ
Udflugt til Blåvand
Lørdag d. 28. maj 2022, kl. 10.00. Vi mødes ved Ho Kro
Fra Ho Kro kører vi til den gamle kirkegård i Blaavand, hvor
Danmarks sidste stråtækte kirke lå. Derefter videre til Mindelunden
i Husbjerg, hvor seks henrettede modstandsfolk blev fundet efter
befrielsen. Derpå går turen videre til Bøffelstillingen, inden vi når
Russer-lejren, som den også blev kaldt, fordi der i månederne efter befrielse opholdt sig nogle hundreder Sovjet-borgere.
NB! Hvis vi mod forventning ikke kan få adgang til militære arealer,
går turen alternativt til Skallingen. Medbring evt. selv kaffe og kage.
Pris kr. 100 for traktorkørsel. Ikke-medlemmer kr. 150.
Tilmelding senest fredag d. 27. maj kl. 12 på 75 22 08 77.

JUNI
Aftentur til Baldersbæk Plantage
Museumsinspektør ved Vardemuseerne, Holger Grumme Nielsen
Mandag d. 13. juni 2022, kl. 19.00, Baldersbæk Plantage
Oplev Baldersbæk Plantage, som blev anlagt af den rige københavner Holger Petersen, der var idémand og initiativtager til
københavnerplantagerne i Vestjylland. Han lod opføre ”Slottet”
og anlagde lystskoven i den romantiske stil med opstemmede
damme og stier. Billedhuggeren Anders Bundgård har udført en
række skulpturer, statuer og springvand til Baldersbæk.

Sværd og bål – om hekseforfølgelser i
1500 og 1600-tallet og deres årsager

Turen varer ca. 2 timer, hvor vi ser anlægget og slottet udefra.

Forfatter og præst Torben Bramming
Mandag d. 25. april 2022, kl. 19.30, Varde Gymnasium

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Mandag d. 28. februar 2022, kl. 19.30, Varde Museum, Lundvej 4
Efter generalforsamlingen vil museets Årbog opdatering blive
præsenteret og medarbejdere ved museet vil fortælle om
igangværende og kommende projekter.

Man brændte ikke hekse i middelalderen, men i renæssancen.
Man brændte ikke hekse af overtro, men i en tid, hvor nye videnskaber og filosofier eksploderede. Det var ikke de intolerantes,

Generalforsamling i Varde Museumsforening

Ølgod Museumsforening

Vi mødes på P-pladsen i Baldersbæk Plantage: Baldersbækvej
46, 6682 Hovborg.

De til enhver tid gældende Coronaregler overholdes ved
alle foredrag. Er man i tvivl er man velkommen til at ringe.

Parret Laurits Tuxen og Ursule de Baisieux som nyforlovede.
Foto: Hansen & Weller, København 1885

Medlemsfordele

– Gratis adgang til
alle udstillingssteder
under Vardemuseerne,
dog ikke Tirpitz

– Rabat på entré til Tirpitz
Dagsbillet 95,- Årskort 190,-

– 10% rabat i museumsbutikkerne

– Museets årbog opdatering

– Arrangementer og foredrag

HUSK!
Det er vigtigt at forevise
medlemskort for at opnå
disse fordele

– Støt museets arbejde

JANUAR

14 FOREDRAG
4 UDFLUGTER
BLIV MEDLEM
– og få flere fordele

