Vores By Korsør

Mødested (hvis
ikke andet er
anført) er:

Studie- og oplevelseskreds om
havnebyen Korsør
Efterår 2018

26. november kl. 16.00
Korsør Bys fødselsdag
Med kanonsalut på kajen
ved Rådhuset og besøg i
den gl. byrådssal

Datooversigt over arrangementerne:
Tirsdag 18. sept.
Lørdag 22. sept.
Tirsdag den 2. okt.
Lørdag den 13. okt.
Tirsdag den 13. nov.

Husk Korsørs
fødselsdag

Tovholdere på studie- og oplevelseskredsen:
Hanne Møhr kan træffes på 58 37 35 84
Skt. Povls Kirkes aktivitetsudvalg ved
Inger Mark står bag arrangementsrækken.

Skt. Gertruds Hus
Kirkepladsen 5
Korsør

Lær DIN
by at
kende!

Lær DIN by at kende fra dem som
kender den bedst –
korsoranerne selv.

Lørdag den 13. okt. Kl. 13.00
(børn og forældre tur)

Korsør i 1800 tallet

Tirsdag 18. sept. kl. 19.30

Hvorfor hedder byen Korsør?
Hør om istid, stenalder med Korsør-manden
fra (5.000 år f. Kr) Noret; om gravhøje og
dysser i Korsør skov. Lidt om Valdemars
borg på Sprogø og i Tårnborg, om kirken og
vikingerne, og om Marsk Stig, der brændte
Tårnborgs borg og kirke af.
Korsør fæstnings tårn – og senere i 1300
bygges slottet.

Lørdag 22. sept. Kl. 9.30
(børn og forældre
tur)

Tirsdag den
2. okt. Kl. 19.30

Middelalderbyen Korsør
Købstad og stabelstad, Skt.
Gertruds Kirke med Caspar
Brandt og andre kendte folk:
Birchner, Jens Baggesen,
H.C.Andersen, Rasmus
Langeland, skibsredder Jørgen
Kruuse. Byen er sølle, de
fleste huse brænder og
sygdom hærger. I kirken ser vi på gamle ting,
måske også sølvtøjet, der ligesom skibet er
skænket af forskellige håndværkerlav i byen.

Vi mødes ved Flådestationen, hvor vi
besøger Korsør Miniby og får en
rundvisning.
Derefter går vi turen i de gamle gader,
Rosengade, Slottensgade, Kirkepladsen,
Algade hvor vi ser på de gamle store gårde
Stabelsgård, Algade 22, Kongegården, og
ud til Lovsøanlægget.
Tirsdag den 13. nov. Kl. 19.30

Korsør i ”nyere tid”! (1850 – 1980)

Korsør Fæstning
Vi mødes og ser om
tårnet står endnu?
(eller om Yggenykkerne har taget det – en fantasi
fortælling). Børnene skal kravle og ”klappe
kanonerne” så mister de deres farlighed!
Hanne og Ove fortæller for børn og Kurt
Rehder fortæller om slottet og om Chr. 4.
Magasin bygning. Måske besøger vi tårnet,
museet og Lokalhistorisk arkiv
med ”Storebæltsbro udstilling”.

Byen er uden kirke indtil 1871, Jernbanen
kommer til byen og en fast bro til Halskov
opstår. Kolera florerer og mange dør.
Havnen og byen udvikler sig, driftige
borgere Mathiesen, Rasmusen, Kähler,
sætter sig på magten. En række håndværkere: skomagere, slagtere, bagere, har
deres betydning, og med DSB og
færgefarten opstår ”over- og underklasse”
og en masse øgenavne.

