Efterår 2017
Tirsdag, den 7. november

Svømmestadion Danmark
Billetkø

Interessen for at deltage i
en række arrangementer i
Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
bl.a. Mit Esbjerg og På opdagelse i din kommune
Esbjerg, er stor, så det er
ikke usædvanligt med en
kø uden for arkivets dør
den dag, billetsalget begynder. Nogle kommer
adskillige timer før åbningstid, så fra omkring
kl. 07.00 åbnes der for adgang til Samlingssalen,
man får et kønummer og
kan enten sidde og nyde
en kop kaffe eller te, indtil
billetsalget begynder
samtidigt på læsesal og i
webshop, eller man kan
gå hjem. Forlader man
Samlingssalen, skal man
sørge for at være tilbage i
sin plads i nummerkøen –
ellers kommer man bagerst.

Svømmestadion Danmark er Esbjergs stolthed og Danmarks
største bade- og svømmeanlæg. Det blev indviet i 1996 af daværende Prinsesse Alexandra. Svømmestadion har 10.000 m²
under tag, indeholder 4,5 millioner liter vand og har årligt ca.
300.000 besøgende. Af faciliteter kan nævnes 50 meter konkurrencebassin i olympiske mål (i forbindelse med afholdelsen af
Ungdoms OL i Esbjerg i 1999 blev de olympiske svømmekonkurrencer afholdt her), tribune med plads til 400 tilskuere, badeland med bølgebassin og andre »specialbade«, og endelig er
der et lille caféudsalg.
Rundviser er Henrik Due.

Praktiske oplysninger

Prisen for hele kursusrækken er 475 kr. pr. person inkl.
kaffe/the, morgenbrød, indgang, gaver til guider/besøgssteder
m.m. Man kan ikke købe billetter til enkelte arrangementer,
men skal tegne sig for hele kursusrækken.
Kursusprisen dækker ikke udgifterne til en eventuel afslutning.
Billetter sælges på læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg fra tirsdag, den 8. august 2017 kl. 10.00.
Billetter sælges også i arkivets webshop: webshop-arkiv.esbjergkommune.dk fra samme tidspunkt. Det er ikke muligt at
tilmelde sig pr. brev, telefon eller mail.
NB. For at give en mere rimelig adgang for alle til at købe billet
kan hver enkelt deltager maksimalt købe fire billetter.

Esbjerg Byhistoriske
Arkiv fortsætter rækken
af seks tirsdage fra september til november,
hvor virksomheder og institutioner i kommunen
har givet tilsagn om at
give kursisterne en oplevelse og komme bag kulisserne steder, man
normalt ikke kommer.
I denne runde ligger de
tre første besøgssteder
uden for byen – V. Vedsted, Bramming og Myrthue – så sikrer vi os mod
frost og glatte veje…. De
tre sidste – i hvert fald de
to – ligger inden for bygrænsen, men er ikke
mindre spændende af
den grund!
Som altid begynder vi
tirsdag morgen kl. 9.00 i
Samlingssalen i Esbjerg
Byhistoriske Arkiv til en
kop kaffe, en sang og et
rundstykke, mens vi
lader op til dagens udflugtssted! Som regel vil
besøget der være slut ca.
kl. 12, hvorefter man
kører hver til sit.
Yderligere oplysninger fås
hos kursusleder Gudrun
Arnborg, tlf 2684 9268.

Tirsdag, den 26. september

Tirsdag, den 10. oktober

V. Vedsted Vingård,

Bramming

Vest Vedsted Vej 64,
6760 Ribe
Vester Vedsted Vingård er et
sammensurium af en lille families interesser: Én dyrker
bier, én tørrer brændenælder,
én holder af at sætte priser på
nye varer, én holder af at
skudsortere osv. osv. Gårdbutiken, der danner rammen om
caféen, afspejler meget fint, hvem menneskene bag Vingården
er – i hvert fald hvad de fylder deres liv med. Det skulle være
muligt, at besøgende gæster kan finde ting og sager – om det
er til indretning, ganen eller øjet – som man kunne ønske at få
med hjem.
Rundvisere er: Birte, Poul, Marie og Jerome.

- en atypisk stationsby og Bramming Egnsmuseums HISTORIUM,
Pederstræde 4, 6740 Bramming
Bramming blev i 1874 anlagt som et jernbaneknudepunkt med
forbindelse til Varde, Ribe og den nye eksporthavn ved Esbjerg.
Først i 1880’erne kom der gang i byudviklingen – med håndværk, handel, servicefag og egentlig industri i Nørregade. I
1890’erne etableredes en møbelindustri, og byen bærer i 2017
stadig præg af et par store møbelfabrikker.
I dag er Bramming den del af Esbjerg Kommune, der har den
relativt største befolkningstilvækst.
Museet ligger i byens gamle elværk. Her fortælles egnens historie
fra stenalder til nutid i en kæmpestor montre, et HISTORIUM.
Rundviser er Mogens Hansen.
Tirsdag, den 24. oktober

Bio-city Esbjerg,

Gl. Vardevej 66, 6700 Esbjerg

Tirsdag, den 3. oktober

Nordisk Film Biografer Esbjerg har syv sale med aircondition,
god benplads og kraftig hældning på stolerækkerne samt vægtil-væg lærreder. Biografen forener den nyeste teknik med personlighed og atmosfære og byder på de nye premierefilm for
både børn og voksne. Vi tror alle, vi ved, hvad der foregår i biografen. Og vi har (stadig) en forestilling om, at film er noget, der
kommer i store ruller og så bliver sat i gang på den knitrende
fremviser. Finn og Hardy vil tage os med bag kulisserne.

Myrthuegård,

Myrthuevej 39, 6710 Esbjerg V
Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård ligger, hvor
Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. Centret er
siden overtagelsen i 1993 udbygget flere gange og danner bl.a.
base for to naturbørnehaver, en naturskole for elever både til
dagudflugter og til overnatning, værksteder, friluftsfaciliteter
samt møde- og udstillingslokaler for mange brugergrupper. På
centret findes en offentlig tilgængelig udstilling om Varde Ådal,
og i området findes flere formidlingsbaser.
Rundviser er Jens Futtrup.

Rundviser er Finn Hansen.

Tirsdag, den 31. oktober

Kystsanatoriet i Hjerting,

Sanatorievej 6, Hjerting, 6710 Esbjerg V
Hvor tit er man ikke kørt forbi Kystsanatoriet i Hjerting,
som ligger med den smukkeste udsigt over Ho Bugt? Og
nogle gange undrer man sig over, hvad der gemmer sig
bag det fine ydre: Vi kommer indenfor og vil opleve, at
børn (6-13 år) her får mulighed for at komme på et 3-5
ugers ophold i fine og inspirerende omgivelser – for alle børn
gælder, at de trænger til et pusterum fra de hjemlige forhold.
Sanatoriet ejes og administreres af Danmarks Lungeforening.
Rundviser er Dorte Lismoes.

