PROGRAM EFTERÅR 2016 OG FORÅR 2017
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.30

Tirsdag d. 22. november kl. 19.30

Søndag d. 15. januar kl. 14.00

Hanne Feldborg

Astrid Skou Hansen og Mette Klingenberg,
museumsinspektører, Holstebro Museum

Søndagsmatinee på Struer Museum

Thit
At diskutere med Thit er som at spytte på
et krøllejern. Sådan blev der skrevet om
Thit Jensen i samtiden, og gennem mere
end en menneskealder satte hun sindene i
kog i Danmark. Kom og hør den spændende
historie om Thit Jensen, der også var en
af de forfattere, der kom i Buchholtz’ hus.
Slægtshistorien og hadet til broderen Johs.
V. Jensen river alle med - det samme gør
kvindekampen og det iltre temperament.
Hanne Faldborg, der har skrevet bogen ”Thit”,
garanterer for en aften, hvor lattermusklerne
kommer på overarbejde - men hvor alle også
får noget at tænke over.
Torsdag d. 20. oktober kl. 19.30

En vej til fortiden – Resultater fra
motorvejsudgravningerne
Fra foråret 2014 til sommeren 2016 har
arkæologer fra Holstebro Museum foretaget
udgravninger i tracéet for den kommende
motorvej mellem Herning og Holstebro.
Ved dette foredrag vil udgravningsresultaterne
fra lidt over to års udgravninger blive
præsenteret.
Udgravningerne repræsenterer det største
arkæologiske projekt i Holstebro Museums
historie. De nye arkæologiske fund har været
med til at belyse egnens fortid og har givet
mulighed for et område, hvor der ellers
aldrig før har været muligheder for at lave
udgravninger.

Torsdag d. 2. februar kl. 19.30 OBS! Ny dato.

Søndag d. 4. december kl. 14.00

Helle Nissen Gregersen vil på baggrund af sit
universitetsspeciale om Struer Optagelseshjem holde et foredrag om hjemmets første år og samtidens børneforsorg. Gennem
fortællinger om hverdagen på hjemmet, vil
foredraget give et indblik i en tid, hvor børneområdet var under forandring, og de private
initiativer langsomt blev erstattet af statslige
løsninger.

Kristian Tikjøb
Lyset slår blink over Limfjordens vande
– om malere ved Limfjorden
Den vestlige del af Limfjorden har inspireret
mange landskabsmalere. Her var der lys, vand,
klinter og en himmel så høj, som blot ventede
på at blive udtrykt igennem et kunstnerisk sind.
I foredraget fokuseres der på malere med afsæt
fra realismen til det ekspressive.
Vi kommer bl.a. omkring kunstnere som
Niels Bjerre, Elise Konstantin Hansen,
Jens Søndergaard, Knud Agger, Ellen Raadal
og Knud Eel.

Hør eftermiddagsmusik og fortællinger.

Søndagsmatinee
m. musik og fortællinger
Erling Høiberg læser ”Per Højholt”
Per Højholt - showmand og eksperimenterende digter.
Oplæsningsprøver fra hans gymnasieshows i 1960’erne til hans Gitte-monologer
i 1980’erne krydret med en præsentation af
den mest eksperimenterende danske roman,
der gemmer sig bag tallet 6512.

Foredraget arrangeres i samarbejde med
Struer-Egnens Folkeuniversitet og koster
75 kr. inkl. kaffe og kage. Prisen er 35 kr.
for medlemmer af Struer Museums Venner.

Pris pr. foredrag inkl. kaffe og kage 35 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer.

Helle Nissen Gregersen
”frit og herligt paa en yndig plads med
byen bag sig og Limfjordens mørkeblaa
Vande foran…” – Struer Optagelseshjem
under den tidlige børneforsorg
I 1906 blev Struer Optagelseshjem (det
nuværende Struer Skolehjem) oprettet af
Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt.
Hjemmet fungerede som midlertidigt ophold
for børn, der skulle videre i pleje i private
hjem, og om sommeren havde kirtelsvage
børn mulighed for at komme på badeophold
på hjemmet, der lå direkte ved Limfjorden
med egen badebro.

Tirsdag d. 7. marts kl. 19.30
Jørn Munksgaard
Struer - i mellemkrigstiden
og under tysk besættelse
Lektor emeritus Jørn Arpe Munksgaard giver
et indblik i udviklingen og livet i Struer i mellemkrigstiden og under den tyske besættelse.
Hvordan så byen ud dengang? Hvordan og på
hvilke områder udviklede den sig? Hvordan
formede dagliglivet sig? Hvordan stod det til
med sundheden, skolevæsenet og kulturlivet?
Og hvordan klarede struerboerne sig omgivet
af tyske soldater i fem år med knaphed, værnemageri, sabotage og schalburtage?
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Struer
Museum

Foredraget arrangeres i samarbejde med
Struer-Egnens Folkeuniversitet og koster
75 kr. inkl. kaffe og kage. Prisen er 35 kr.
for medlemmer af Struer Museums Venner.

&
Struer
Museums
Venner

Struer Museum
Søndergade 23
7600 Struer
www.struermuseum.dk 		
mail@struermuseum.dk
T +45 97 85 13 11
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