Til medlemmerne af Højbjerg Holme Lokalhistoriske Forening.

Hermed fremsendes forårsprogrammet for 2022, Vi glæder os til at se jer til de forskellige arrangementer.
Husk coronapas og mundbind.
Mandag den 24. januar kl 13.30 – 15.30 i Holme Sognegård: Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller
om Aarhus gennem 500 år med ekstra fokus på forstæderne. Kun for medlemmer med evt. ledsager. Entre
30 kr. inkl. kaffe.
Lørdag den 5. marts kl. 14 -16 i Frederiksgården: Generalforsamling. Efter kaffepausen vil Claus Hedemann
Jensen fortælle og vise billeder om før og nu i vores område. Kun for medlemmer med evt. ledsager. Kun
medlemmer har stemmeret.
Mandag den 4. april kl. 14 – 16 i Holme Sognegård: Projektleder Lotte Pape vil fortælle om de foreløbige
planer for Kongelunden. Alle er velkomne. Entre 30 kr. inkl. kaffe.
Mandag den 9. maj kl. 14 – 16 i Frederiksgården: Claus Hedemann Jensen og Per Schaarup fortæller om de
almene boliger i Holme, Højbjerg og Skåde. Alle er velkomne. Entre 30 kr. inkl. kaffe.

I samarbejde mellem FO-Aarhus, Aarhus Stadsarkiv og Magistraten for Sundhed og Omsorg tilbydes
der endvidere fire foredrag, der alle finder sted Lokalcenteret Skåde. Der er kaffe med brød ved alle
foredrag og prisen er 25 kr. Man skal tilmelde sig og betale via det link, der står ved hvert
arrangement. Man kan ikke betale ved ankomsten.
Onsdag 26. januar, kl. 14 – 16
Bent Stougaard Nielsen vil fortælle om, hvordan de store sommervillaer kom til Skåde bakker, og hvordan
området senere udviklede sig til en bydel i Højbjerg.
Tilmelding og betaling:
http://www.fo.dk/kurser/?course=22-1601
Onsdag 2. februar, kl. 14 – 16
Kaj Jensen fortæller om landboreformerne i 1700-tallet og om, hvad det betød for gårdene i Skåde og
Holme. Desuden fortælles der om nærmere om nogle af gårdenes historie.
Tilmelding og betaling:
http://www.fo.dk/kurser/?course=22-1602
Onsdag 16 februar, kl. 14 – 16
Bent Stougaard Nielsen fortæller om de teglværker, der har været i området.
Tilmelding og betaling:
http://www.fo.dk/kurser/?course=22-1603
Onsdag 23 februar, kl. 14 – 16
Kaj Jensen fortæller små historier om kong Chr. X, som ofte red i områder. Efter kaffen er emnet Sabroes
fabrikker, som i 1960-erne flyttede fra midtbyen til Holme.
Tilmelding og betaling:
http://www.fo.dk/kurser/?course=22-1604
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Anny Jensen

