program for festlig fredag i den gamle bydel
du kan læse mere om arrangenemterne på www.trekantfest.dk

Algade - på scenen v/Middelfart kirke
16.00 - 16.05
16.05 - 16.35
17.00 - 17.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Borgmester Johannes Lundsfryd byder velkommen.
Sigurd Barrett synger Danmarkshistorie.
”Kom og syng med”. Sange under en krigstid v/Hans Henrik Skieller.
Hvordan strikker man jazz? Kontrastrik og lyden af en trøje
v/jazzmusiker Albert Reinholdt Østergaard.
Folkedans v/Roerslev folkedanserforening.

Algade - fra torvet til kirken
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00

Smag på gamle dage v/FGU Trekanten.
Gamle lege i Algade v/FGU Trekanten.
MIPS Design. Kunsthåndværk v/FGU Trekanten.
Tag med tur i Hestevogn. Afgang fra Torvet.
Strik i gaden v/iSologRegn, Asperup strikkecafé og
Middelfart Kirkes varmestuestrik.

Baggårdsvandringer:

#TREKANTFEST

Se adresser m.m. om baggårdsvandringerne inde i folderen.
16.00 - 16.30
16.00 - 21.00
17.00 - 17.30
18.00 - 18.30
18.40 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00

”Fiskeri i gamle dage” v/Allan Buch på Lillebælt Værftet.
”Det manglede bare!” om rationeringstid i Middelfart Byarkiv.
”Peter Sabroe - de riges ris og de fattiges værner” v/Peter Storm.
”Husmor under en rationeringstid” v/Dorthe Chakravarty.
”Tupilykker og Grønlandske sagn” v/Bente Ekander.
Rundvisning og fortællinger om Middelfart kirke.
”Haver i den gamle bydel” v/museumsleder Maiken Nørup.

Middelfart Museum, Algade 8
16.00 - 21.00
16.00 - 21.00
16.00 - 21.00
16.00 - 21.00

Fri entré i udstillingen ”Din historie - vores museum”.
Fri entré i Henner Friisers Hus, Brogade 8.
Café Inga serverer RICH’s kaffe med kage kr. 25,-.
”Det manglede bare!” om rationeringstid i Middelfart Byarkiv.

Middelfart Kirke
19.00 - 19.30
19.30 - 20.30

Rundvisning og fortællinger om Middelfart kirke.
Åben kirke og koncert. Aftenen sluttes af med andagt.

fri entré til alle arrangementerne - ingen tilmelding

Festlig fredag
i den gamle bydel
fredag d. 30. august 2019, Kl. 16.00 - 20.00. fri entré.
Algade fra torvet til kirken vil summe af aktiviteter og liv hele aftenen.
Strik i gaden, Fællessang, Sigurd Barret fortæller danmarkshistorie i
børnehøjde, foredrag, baggårdsvandringer, gamle lege m.m.

ingen tilmelding
- bare mød op

Middelfart Museum,
Algade 8, gårdhaven
Foredrag Kl. 17.00-17.30

Middelfart kirke
Sognegården,
Algade 1
Foredrag Kl. 18.00-18.30

udstilling

Tupilykker og
Haver i den gamle
gamle grønlandske bydel
sagn
Middelfarts gamle bydel
Kig forbi baggården hos
Bente Ekander til grønlandske sagn og fortællinger og se de bevægende
tupilykker.

Galleri Ekander,
Algade 22
Åbent hele aftenen
Foredrag Kl. 18.40-19.00

er kendt for de ”hængende
haver” ved Gammel Havn
og de smukke byhaver,
som man kan ﬁnde gemt
bag porte og huse. På
turen ser vi på nogle af
haverne og hører om
deres historie. Museumsleder Maiken Nørup er
guide på turen. Vi mødes
foran ﬁskebutikken ved
Gl. Havn.

Rationering og
mangelvarer i Middelfart 1900-2019
Det manglede bare!
Rationering og mangelvarer i Middelfart under
og efter besættelsen
Byarkivet fortæller om
besættelsens rationeringsmærker, køderstatning og
genbrugsbeklædning.

Middelfart Byarkiv,
Algade 8, kld.
udstilling Kl. 16.00-21.00

Havnegade 93
Vandring Kl. 19.30-20.00
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fri entré til alle
arrangementerne

Med udgangspunkt i sin
bog ”Husmor under en
rationeringstid - køkkenliv
under besættelsestid”
dykker historiker, Dorthe
Chakravarty, ned i
historien og fortæller om,
hvordan besættelsestiden
ændrede danskernes
madvaner og satte gang
i husmødrenes kreativitet.
Få historierne om, hvordan
rationeringskosten satte
sit præg på middagsbordet
i form af kødløs tirsdag og
genbrugsbrød. Husmødrene gik i gang med at
slagte, salte, sylte, henkoge
og strække alverdens retter,
så maden kunne nå rundt
til alle.
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Værftet, Havnegade 98
foredrag Kl. 16.00-16.30

Peter Sabroe var født
nær Silkeborg 1867 og
døde ved jernbaneulykken
i Bramming i 1913. Fra sin
ungdom engagerede han
sig politisk. Han blev valgt
for Socialdemokratiet til
Aarhus byråd 1900 og til
Folketinget 1901. Han virkede som en fremragende
og til tider kontroversiel
agitator - men altid med
hjertet på rette sted.
Det var især forsømte og
udsatte børn, der optog
ham. Men i det hele taget
var han en ildsjæl, når det
gjaldt socialt udsattes kår.
Forholdene for de sindssyge optog ham derfor
også. Peter Storm, der er
oldebarn af Peter Sabroe,
fortæller.

Husmor under en
rationeringstid
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Allan Buch fortæller om
livet fra ﬁskerdreng til
formand med baggrund
i ﬁskeriet ved Skrillinge
Strand.
Kig forbi til en hyggelig
eftermiddag på Lillebælt
Værftet, hvor der sælges
kaffe og kage.

Peter Sabroe
- de riges ris og de
fattiges værner
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