NYT FRA DANSK-JØDISK MUSEUM

Foredrag - Antikkens superhelte og Holger Danske
HUSK at du stadig kan blive klogere på Holger Danske og forbindelsen til antikkens heroer og superhelte,
mandag d. 13. september,
når museumsdirektør Janus Møller Jensen holder oplæg, i forbindelse med GoldenDays. Du findermere om
arrangementet på hjemmesiden, skynd dig mens der stadig er pladser tilbage!
----Nye Snublesten
Der er i 2021 blev lagt mange nye snublesten i hele Danmark. Senest blev der lagt i Kolding, den første af sin
slags i Jylland. TV-Syd havde i forbindelse med nedlæggelsen et indslag.
I august måned var TV2-Lorry også tilstede, da der blev lagt nedlagt sten for familien Bomhoff, som var aktiv i
den danske modstandsbevægelse. Vi vil fremover bidrage endnu mere til at gøre de mange ofres historie, der
synliggøres i bybilledet i form af snublesten, tilgængelig for endnu flere. Du kan holde dig opdateret på
fremtidige nedlæggelser på Snublestensgruppens hjemmeside www.snublesten.org, hvor du også kan læse
ofrenes dramatiske og tragiske historier.
Snublesten, eller Stolpestein som det hedder på tysk, er et decentralt kunstværk skabt og udtænkt af den
tyske kunstner Gunter Demnig, som lagde den første sten i 1992 i Köln. Sidenhen er der blevet lagt snublesten i
26 europæiske lande, inklusive Danmark. Det er Gunter Demnigs intention at man 'snubler' over fortiden og
mindes om dem som døde som følge af nazisternes forbrydelser.
----Frivillig i Auschwitz - et helt unikt foredrag.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. oktober.
Du har nu en helt unik mulighed for at få indblik i en enestående historie, når Dansk Jødisk Museum og Selskabet for Dansk Jødisk Historie inviterer til et foredrag med den verdensberømte journalist og forfatter Jack
Fairweather, der er manden bag værket ”Den frivillige. Den sande historie om manden, der infiltrerede Auschwitz”.
Manden som infiltrerede Auschwitz, var Witold Pilecki, en polsk officer, som efter tyskernes besættelse af
Polen i 1940 hurtigt bliver en del af modstandsbevægelsen. I 1940 var der ud over jøder mange politiske fanger
i Auschwitz, og hans plan var at lade sig tage til fange, organisere en modstandsbevægelse i lejren, smugle oplysninger ud af til de allierede, som når de blev klar over, hvad der foregik i lejren, skulle bombe den og derved
være med til at bane vejen for et oprør indefra. Selv om det ville koste mange liv, var det prisen værd, for at
offentligheden kunne få kendskab til den ufattelig ondskab, som nazisterne udviste hver dag.
Der er tale om en helt unikt foredrag, så sæt kryds i kalenderen den 12. oktober. Billetter vil blive sat til salg
om kort tid, og du kan holde dig opdateret på museets hjemmeside.

