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Nyhedsbrev 1 – April 2009

Maleren Peter Vorgaards enke ved udstillingen i februar

Har du hørt …….
•

At Tinghuset nu anvendes til endnu et formål, denne gang af de lidt mere
usædvanlige: Der foregår vielser på Tinghuset, dog ikke i vores lokaler, men på
1. sal. Det var da godt, at vi stadig kan bruge huset, for hvor skulle de
giftelystne ellers gå hen? Det var ellers lige før, at det første ja skulle
afgives til akkompagnement af en kæmpe piloteringsmaskine, der med tunge
drøn bankede pæle i jorden til de nye huse, der skal skyde op i Dommerhaven,
men heldigvis for ceremonien var der fyraften ganske kort forinden, så vielsen
kunne finde sted i god ro og orden som den første.



At der nu er nye, nedsatte priser på nogle af vores årsskrifter og bøger:












Alle årgange 1988-2008 incl. (1987 er desværre udgået): Nu kr. 700.Årgang 1988-2004: Nu kr. 400.Enkeltvis fra 1988-2005 incl.: kr. 25 pr. stk.
Fra årgang 2006: kr. 100,- pr. stk.
Voerladegårdbogen: Nu kr. 75 pr. stk.
Sdr. Vissing-bogen: Nu kr. 150 pr. stk.
”Brædstrup Kommune: Hertil nåede vi”: kr. 50 pr. stk.
Vi har stadig eksemplarer af følgende DVD: ”Gammeldags Mad på
gammeldags facon: En dokumentarfilm om egnens madkultur på egnens
dialekt” – pris kr. 120,”Vores Verden”: Kr. 129.Sælges fra arkivet på Tinghuset i åbningstiden. (Ved evt. forsendelse
tilkommer porto).

•

At man nu kan se hele registret til årsskrifterne på nettet ved at gå ind på
foreningens hjemmeside (se bagsiden).

•

At mysteriet om et af billederne fra Nyhedsbrevet 2008 er opklaret: Det
forestiller Veng Huse med Mads Høj og hans kone Katrine – tak for hjælpen
med det.

•

Stjernholm åbner sæson Valborgaften 30. april kl. 19 med båltale af Vibeke
Riemer – hvor den nye hal åbnes for publikum. Se flere detaljer i Stjernholms
program for 2009 her i nyhedsbrevet.

Peter Vorgaard Udstilling
Udstillingen med Peter Vorgaards malerier blev en stor succes med mange
besøgende, og de fine malerier viste kunstnerens mangfoldighed i motiv og farver.
Erling Kristensen stod for ophængningen, der fremhævede billederne på bedste
måde. Vi takker de mange, der viste så stor interesse for udstillingen og så venligt
har udlånt deres billeder.

Datastuen på Arkivet
I marts måned var slægtsforskningsholdene fra Aktivitetscentret på
Søndergården inviteret på besøg og fik lejlighed til at se, hvad det lokale arkiv kan
hjælpe med af oplysninger af interesse for dem, og der kom mange sjove historier
frem om glæder og genvordigheder under arbejdet med at finde slægtens rødder,
så mon ikke flere får lyst at besøge os om torsdagene i åbningstiden 13.30-18?

Cellegangen inspiceres

Hvad rummer lokalarkivet til glæde for slægtsforskere

Generalforsamling
Den 17. marts blev der afholdt generalforsamlinger, først den ekstraordinære, hvor
mindre ændringer i vedtægterne blev godkendt, og umiddelbart derefter den
ordinære generalforsamling, hvor formand, kasserer og udvalgsformænd aflagde
beretninger. Inden da vistes på skærmen billeder fra Peter Vorgaard-udstillingen.
Bent Henriksen var valgt som dirigent og ledede forsamlingen gennem dagsordenens
punkter med lune. Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer samt revisor Jens
Erik Hansen. Peter Damgaard blev valgt som 1. bestyrelsessuppleant, Bent Henriksen
som 2. bestyrelsessuppleant i stedet for Richard Frandsen, der havde ønsket at
stoppe. Erik Frandsen er stadig revisorsuppleant.
Fra Benny Andersens formand beretning: Vi har en levedygtig forening med mange
frivillige hjælpere, og vi indsamler og udstiller lokalhistorisk materiale. Livet i en storkommune gav stof til
eftertanke, især da vi måtte tage en debat omkring lukning
af Tinghuset, hvilket afstedkom hektisk aktivitet og
drøftelser. Heldigvis blev planen taget af bordet igen. – Vi
samarbejder fortsat med andre arkiver i kommunen i et
arkivsamvirke, hvor også Idrætsarkivet i Horsens nu er
optaget. Et fælles registreringssystem anvendes, og trods
flere indkøringsvanskeligheder går det fremad.
Alt materiale, der afleveres til os, vil forblive her på det lokale arkiv. – Vi har en
velfungerende hjemmeside, som får gæster til at benytte vores e-mail-adresse til
spørgsmål til os, som er lettere at besvare end telefonopringninger. Medlemstallet
ligger fortsat stabilt omkring 300, og mange af disse hjælper med de mangeartede
opgaver, der skal løses, bl.a. med Nyhedsbrevet. – Vi får god presseomtale i de lokale
aviser, ikke mindst ved aktiviteter på Stjernholm. Vi er repræsenteret i Tinghusets
styringsgruppe, hvilket giver mulighed for at præge husets brug og vedligeholdelse. –
På Stjernholm stod alt i byggeriets tegn: Den nye hal blev næsten færdig med en flot
indsats af rigtig mange frivillige hjælpere, sponsorer og fonde, og hallen indvies i
2009.
Knud Møller fortalte om arkivet: Der er afholdt 10 arkivaftener med 13-14
deltagere pr. gang, og et mandagshold registrerer
modtagne arkivalier på edb. Gunnar Laurbergs samlinger
er sorteret i emner, og et kasseret kortskab fra
kommunen er repareret og taget i brug til de mange kort,
der var i samlingen. Næsten alle arkivets mange malerier
og billeder i rammer er nu fotograferet digitalt. Efter
maling af ”venteværelset” er der nu en ny udstilling om
det gamle Brædstrup
og især om Tinghuset. Flere arkivmedarbejdere har været på forskellige kurser, så
stor interesse og arbejdsindsats lægges for dagen.

Aage Jokumsen kunne fortælle om Frihedssamlingen: Man har et fint samarbejde
distrikt Århus. Sammen med gruppen i Vejle er der kontakt til
Bornholm, som blev besøgt sidste forår, hvor deres flotte
samlinger blev studeret, og bornholmerne har været på genvisit.
Der har været samarbejde med både Vejle og Århus om
udstillingen: ” Hjemmeværnet 60 år” som finder sted 3. – 5. april
år. Der indleveres stadig materiale, mest til biblioteket, så man
efterlyser stadig lokale beretninger: Bøger, scrapbøger og
avisudklip fra besættelsestiden.

Regnar Brønd berettede om Stjernholm: 2008 var et år fyldt med byggerod,
beslutninger og masser af arbejde, hvor også de frivillige udover
de faste arbejdsdage om onsdagene har taget en ekstra tørn.
Uden dette ville det færdige resultat være blevet meget dyrere
end de 577.000 kr. som hele projektet har kostet. Vi havde
budgetteret med 787.000 kr., men vi har haft mange gode og
store sponsorer, og vi glæder os til at tage hallen i brug, og
derefter begynde renovering af de gamle bygninger.
Året forløb med mange aktiviteter: Rejsegilde i april m. pølser og brød sponsoreret
af Kirsten Olsen, Brædstruphallen, sæsonstart 30.04. på Valborgaften med bål og
tale af kulturdirektør Hanne Damgård, Horsens, og underholdning ved Ejner Mørk
og Egon Stidsen, senere Musikcafé med ”Vagabonderne”, sommersøndage i juli,
levendegørelse i august, Stjernholm ved nat m. kaffe m. brød sponsoreret af Bager
Ib og oplæsning ved Erling Kristensen i den nye hal, Store Æbledag og
Museumsjul. Skoletjenesten havde besøg af mange skoleklasser, og alt i alt havde
vi på Stjernholm et besøgstal på 2500.

Fra Årsskriftudvalgets beretning ved Benny Andersen:
Endnu et årsskrift blev udgivet i november med 45-50 gæster, heriblandt
borgmester Jan Trøjborg. Også her var der god presseomtale. Der er stadig 5
personer i årsskriftudvalget, selvom Eigil Andersen har valgt at udtræde efter
flytning. I hans sted er Keld Pedersen tiltrådt, og udvalget arbejder videre med
nye artikler med møder 4-5 gange årligt. Nye salgssteder er Byarkivet i Horsens og
SuperBrugsen i Østbirk. Nu prisnedsættelser på gamle numre. Vi får stadig et
kommunalt tilskud, men trykkeriudgifterne er steget kraftigt. Finn Tougaard har
nu udarbejdet et komplet register, incl. årgang 2008, som kan læses på
hjemmesiden eller tilsendes pr. mail.

Kasserer Regnar Brønd oplæste regnskabet, der viste, at økonomien er meget
tilfredsstillende med en pæn kassebeholdning for alle afdelinger.

Palle Kousgaard

Efter kaffen var der foredrag ved forfatter, ingeniør,
musiker, økologisk landmand m.m. Palle Kousgaard, som
mange kender især fra hans bøger om ”Vandmøllerne ved
Salten Å” og ”Mennesker og Landskab”. Vi hørte bl.a. om
teglværker i Bryrup, Addit og Løndal, om Hærvejens
placering gennem tiderne og om det nu kunne være
rigtigt, at den havde gået netop gennem de mest
frugtbare områder i Vrads – der blev fortalt om
Mattrup og Bygholm, der havde haft samme ejer, og vi
hørte om ”Mordet i min baghave”, ja, kort sagt, så kom
vi vidt omkring under dette spændende foredrag både
hvad steder, personer og begivenheder angik.

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig og
arbejder videre uændret, se oversigten på sidste side

Arkivet
Arkivet havde i februar måned 2 skoleklasser på besøg med deres lærer. Det var
3. klasser fra Brædstrup skole, der havde haft historie og herunder også arbejdet
med slægtsforskning, og der blev ivrigt studeret gamle billeder fra byen, fundet
slægtsoplysninger på nettet samt i kirkebøger – og sidst men ikke mindst – var der
besøg i en af cellerne. Sidstnævnte var nok et af højdepunkterne for børnene,
men det gjorde også indtryk at høre, at vores gamle digter H.C. Andersen havde
overnattet lige overfor i den gamle herredsfogedbygning, hvor han spiste middag
og læste højt for familiens børn, når han et par gange kom forbi på sin rejse med
diligencen mellem Silkeborg og Horsens i begyndelsen af 1850’erne.

Kontingent
Bemærk venligst indbetalingskortet, som følger med dette nyhedsbrev – ved
indbetaling til pengeinstitut HUSK venligst at navn og indbetalingsnr. anføres, da vi
ellers ikke kan se, hvem der har indbetalt beløbet, tak. Kontingent uændret: kr. 75
for enlige, og kr. 125 for par.

Sommeren 2009 vil der være følgende arrangementer på Stjernholm:
Valborgaften. Åbning af sæsonen
Torsdag den 30. april kl. 19.
Entre kr. 25,- til museet med gratis kaffe og kage
sponseret af Bager Ib, samt musik og sang efter bål
og båltale ved Vibeke Riemer, Løndal.
Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis
LEVENDE SOMMERSØNDAGE:
5. juli kl. 13-16: Musikcafe med Vagabonderne. Besøg af
flotte veteranbiler. Smagsprøver på sneboller fra det gamle
komfur. Entre kr. 40,12. juli 13-16: Sypige i arbejde. Husets tøj repareres.
Smagsprøver på bålpandekager i det fri. Havedag med
plantesalg.
19. juli 13-16: Der slynges honning. Besøg af Karl Åge
Meldgård, som sælger mange slags honning og marmelade.
Smagsprøver på honningmadder. Der laves rygeost med
krydderurter, som du kan smage.
26. juli 13-16: Heste og vogne: Ove Kjær fra Yding kommer
kørende. Ivan Bach viser værktøjer til vogne. Smagsprøver
på rabarbersuppe med brødterninger. Kryddersnapse.

STJERNHOLM LEVENDEGJORT 2009
Søndag 23. august kl. 10-16: Demonstration af gl.
tømrerhåndværk. Rebslageren arbejder, klatvask i
gruekedlen. Bødkeren arbejder, udst. af gamle kar.
Smeden arbejder. Pileflet. Besøg af ”Blindes Arbejde”
med deres produkter.
Man kan købe Stjernholmvafler og æblepandekager.
STJERNHOLM VED NAT
Torsdag 17. september kl. 20: Oplev mørket, se lyset.
Cafe med fællessang og oplæsning, ”Æ bindstouw” +
orgelmusik.
STORE ÆBLEDAG
Søndag 27. september kl. 10-16:
Frisk æblemost fra pressen,
æbleringe ved komfuret, æbleflæsk og kage i cafeen.
Medbring gerne nedfaldsæbler. Man kan købe frisk
most til fryseren.
MUSEUMSJUL 2009
Søndag 29. november kl. 10-17: Rigtig mange
juleboder. Du kan hente jul i posevis. Her er
duft af klejner, æbleskiver og brændte mandler.
I butikken findes mange fine julegaver.

Besøg foreningens hjemmeside.
www.braedstruparkiv.dk
Hjemstavn@mail.dk
************************************************
BESTYRELSEN
Benny Andersen - formand
benny.andersen@teliamail.dk

75 75 13 90

Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com

75 78 21 15

Regnar Brønd – kasserer
rrbrond@mail.dk

75 75 17 15

Else Bundgaard- sekretær
elsebundgaard@mail.tele.dk

75 75 18 63

Egon Pedersen - best.medl.

75 75 14 54

Aage Jokumsen - frihedssaml.
ellyogaage@tuknet.dk

75 67 85 25

Irene Overgaard – best.medl.
irene@overgaard.mail.dk

75 75 32 83

Sven Jørgensen - byrådsrepr.
sj@horsens.dk

75 67 11 64
Redakt 30.marts 2009/PD

