Kulturhistorisk Netværk
Forårs- og sommernyhedsbrev fra jeres to yndlings netværks tovholdere 

Håber I alle er godt i gang med sommerens aktiviteter og får formidlet det kulturhistoriske i
landskabet for fuld musik 
1. Ole ude for en kort bemærkning
Jeg skulle hilse fra Ole Sørensen.
Ole er sygemeldt fra 6. juni til mindst 1. august efter operation af højre skulder. Han håber
at blive helt klar igen, så han kan komme i kajakken på ny!
2. Årsmøde i Kulturhistorisk Netværk
Årsmøde mandag d. 21. november 2016 klokken 10.00-15.00 i Naturpark Åmosen.
Til årsmødet vil vi tale om netværket og netværkets fremtid. Høre om du har ideer og
kurser/arrangementer du gere vil invitere netværket til. Lave årsplan for 2017 og evt.
længere ud i fremtiden.
Samme dag vil der være et fagligt oplæg om de arkæologiske udgravninger ved Tissø inkl.
en rundvisning i terrænet ved Tissø.
Program:
10.00-10.30 – ankomst og kaffe og brød
10.30-11.30 – Arkæologien ved Tissø, foredrag.
11.30-12.30 – Vandretur ved Tissø
12.30-13.30 – Frokost
13.30-15.00 – Netværk årsmøde
3. Efteruddannelse om Mennesket i naturen i forhistorien vel overstået
De sidste par år har vi, udover forskellige netværksarrangementer, i Kulturhistorisk
Netværk kørt en kursusrække om Mennesket og Naturen i forhistorisk tid.
Kursusrækken har været et rigtig godt forløb, med en masse læring og gode oplæg fra
forskellige eksperter.
I forbindelse med det sidste kursus, hvor vi så fortidsminder på en tur rundt om
Limfjorden, tog vi hen over kaffen på Gjøl Kro en snak om kurset, men også om fremtiden i
netværket.
Der var stor tilslutning til at fortsætte med kursustilbud i netværket.

4. Nye efteruddannelseskurser

På baggrund af evaluering og dialogen med kursisterne fra de overståede kursus er det er med
stor glæde, at vi annoncerer efteruddannelsestilbud nr. 2 i Kulturhistorisk netværk.
Mennesket i Naturen i historisk tid (Efteruddannelse i Kulturhistorisk Netværk 2)
Igen vil det overordnede tema være mennesket i naturen, og samspil mellem mennesket og
naturens ressourcer.
Vi vil lave kursusrækken som en uafhængig fortsættelse af kursusrække 1. I den tidligere
kursusrække var vi i forhistorisk tid, mens vi i den kommende kursusrække vil bevæge os op i
historisk tid, nærmere bestemt fra ca. år 1000 e.Kr. til 1950 e.kr.
Tilmelding og endeligt kursusprogram følger i august.
Temaer for den kommende efteruddannelsesrække
1.

Overgang fra ase-tro til kristentro (efterår 2016)

2.

Herregården, herregårdens betydning (forår 2017)

3.

Landboreformerne og ændringen i kulturlandskabet (efterår 2017)

4.

Andelstiden: 1850 – 1950 (forår 2018)

Tovholdere for Kulturhistorisk Netværk
Ole Sørensen, Moesgård Museum, os@moesgaardmuseum.dk mobil 23447039
Thomas Larsen Schmidt, Naturpark Åmosen, tls@naturparkaamosen.dk mobil 30259757

