
Invitation til indvielsen
af ”Historiens Hus” Museumsgade 32. Herning.
Lørdag den 3-12-2016. Kl. 9.30-16.00

Fællesprogram:

09.30-10.00  DUI orkesteret fra Struer spiller musik udenfor, efter snoreklipningen  
spiller orkesteret indenfor i hovedhuset.

10.00-10.30  Snoreklipning og tale ved Johs. Poulsen.  
Hovedindgangen.

10.30-11.00  Vækker vi de berømte ”Mette Mode” nisser til live.  
Udstillingen er i glassalen i vinduet ud mod Museumsgade.

11.00-11.40  Juletryllefortælleshow for børn og barnlige sjæle.  
Ved Henny Solskin. Foredragssalen.

13.00 til ca. 13.30  Møllekoret fra Aulum synger julen ind. Reposen hovedhuset.
Hele dagen igennem serveres der julelækkerier, gløgg, saftevand,  
kaffe og te (glasmellembygningen)

Desuden er der enkelte salgsstande med bøger, honning,  
jydepotter og hjemmelavede ting.

Program for de enkelte foreninger.

Lokalhistorisk Arkiv har hele dagen åbent hus, og 
der vil være lejlighed til at se hvad vi arbejder med til 
dagligt.

ASRA (Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt)  
klipper snoren kl. 11.00 til deres egne lokaler på 1. sal 
i hovedhuset

MuseumMidtjylland og Landsbylauget har aktiviteter 
fra kl. 11-16. Der er julegaveværksted for børn (der er 
en lille brugerbetaling på materialer) Rundvisning i det 
julepyntede Frilandsmuseum, samt naturligvis rund-
visning på udstillingen Jens Nielsens Bondegaard. 
Udstillingerne på 2. sal i hovedhuset er naturligvis 
også åbne.

Historisk Forening viser gamle Herning film i deres 
lokale på 1. sal i hovedhuset.

Slægtshistorisk Forening holder slægtscafe. Erfarne 
slægtsforskere blandt vore medlemmer vil sidde pa-
rate til at hjælpe med de spørgsmål, du måtte komme 
med. Eller evt. give dig et tip om, hvor du kunne søge 
hjælp.

Husflid: Efter den officielle del i ”Hovedhuset”, vil der 
være åbent i vores lokaler, der vil være arbejdende 
stande, hvor der vil vises hvilke aktiviteter der er i 
Herning Husflid.
I drejeværkstedet vil der være en børnedrejebænk, 
så børnene kan dreje en ting, de kan få med hjem.
Der vil også være nogle ting til salg i vores lokaler.


