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Nyvalgt til bestyrelsen i Hjemstavnsforeningen.
Ellen T Schmidt indtræder som byrådsrepræsentant i stedet for Sven Jørgensen
Bendt Nielsen er valgt som suppleant til bestyrelsen

Generalforsamling:
Der var 40 deltagere. Benny Andersen indledte med at mindes de gode og aktive hjælpere, vi
har mistet i årets løb, og som efterlader et stort savn. - Bent Henriksen valgtes til dirigent og
herefter fulgte beretninger fra udvalgsformændene, som alle kunne fortælle om et godt og
aktivt år. Mange besøgende på Stjernholm og med den største begivenhed i 2009, nemlig
indvielsen af den nye hal, og en fremragende skoletjeneste. Arkivet havde ligeledes et godt år
med mange besøgende, både i den ugentlige åbningstid, men også særbesøg af skoleklasser,
både små og dem af ældre dato, der havde rundet et 50 års jubilæum fra Brædstrup Realskole,
samt slægtsforskerhold fra Søndergårdens Datastue. Regnar Brønd oplæste et pænt regnskab,
kontingentet fortsætter uændret med kr. 75 for enlige og kr. 125 for par. Ændringer i
bestyrelsessammensætningen i løbet af året: Peter Damgaard trådte ind i stedet for afdøde Egon
Pedersen, og efter kommunalvalget i november er vores mangeårige (16 år) kontaktperson til
kommunen, Sven Jørgensen, blevet erstattet af Ellen Schmidt. Øvrige valg var genvalg, og
nyvalgt som bestyrelsessuppleant blev Bendt Nielsen. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret
sig, men arbejder videre som før. Øvrige ændringer ses på listen på sidste side.

Formanden, som havde siddet i bestyrelsen i 30 år, blev belønnet med
en opmærksomhed som tak for den mangeårige indsats.
Så var der kaffebord, hvorefter lektor Vigand Rasmussen fra Vejle
holdt et glimrende foredrag om Horsens-Bryrup-Silkeborg banen
og dens historie fra starten i 1899 med den smalsporede bane til
1929 og til nedlæggelsen i 1968. Foredragsholderen havde
interesseret sig levende for jernbaner siden sin barndom, og siden
om de tilhørende stationsbygninger og de arkitekter, der havde
tegnet dem, og denne interesse er nu samlet i hans seneste bog:
Danmarks smukkeste jernbane: Bryrupbanen 1898-1968, som vi
hørte mange gode historier fra, og vi var glade for, at vi på arkivet
havde bidraget med lidt materiale til bogen.

Brædstrup Station ved åbningen af banen

Arkivet:
Det store arbejde med at registrere indkomne papirer og effekter elektronisk fortsætter
ufortrødent, og selv om der er lang vej, før vi når vejs ende, er det en glæde, da det bliver lettere
at finde tingene igen, når vi bliver spurgt. Vi har en del forespørgsler fra folk, der er ved at
udgive bøger om et emne, hvor vi kan bidrage med materiale, både med billeder og
beskrivelser, som vi gjorde det i forbindelse med lektor Vigand Rasmussens bog: Danmarks
smukkeste jernbane om Bryrup-banen 1899-1968, og som gav inspiration til at invitere
forfatteren til at holde foredrag ved generalforsamlingen.

Heldigvis kommer der stadig nye afleveringer til os af meget blandet indhold,
f.eks. fra en tidligere købmand i Sdr. Vissing og et pibehoved fra 1892, som
tilhørte soldat Jens Christian Kvist.

Erhvervsarkivet:
Arkivholdet var i efteråret på rundvisning på
Erhvervsarkivet i Århus, hvor vi fik et indblik i de
mange arkivalier fra alle slags
erhvervsvirksomheder.

Besøg på arkivet:
I februar havde vi en hyggelig aften sammen med 7 gæster fra Horsensegnens Slægtsforskere,
som fik en rundvisning på arkivet og i Frihedssamlingen

TV Syd havde en 25 minutters udsendelse fra Brædstrup med besøg på Brædstrup
Kro, Bakkelandets Friskole, hos Anni Brøgger - og på Arkivet og Frihedssamlingen,
som blev præsenteret af Aage Jokumsen og Else Bundgaard, og vi er blevet lovet en
DVD med optagelsen

Hvem – hvad – hvor ???
Billedet af Anker Knudsen er taget af fotograf Hansen & Bryde, Horsens.
Er Anker fra Brædstrup?

Skolebillede fra ca. 1910: En af eleverne skulle være Johan Petersen – er der nogen, der kender
ham eller ved, hvor billedet er taget? (Fotograf ukendt).

.

Nim Gymnaster 1913 – eneste kendte navn er:Marie Dahl.Mon der er nogen, der kender andre?
(Fotograf: P. Madsen, Rask Mølle St.)
Ring til Else, 75 75 18 63.

Udstilling på Byarkivet, Horsens:
Byarkivet stod for at skulle lave en lille udstilling om frø, korn og havebrug, og hertil
Vi har
fåetbl.a.
en forespørgsel
frahavefolk
en slægtsforsker,
som
mangler oplysninger
om huse
i
manglede
man
fotos af aktive
og effekter.
Tilfældigvis
fandt vi i vores
gemmer
Underup.
Det
drejer
sig
om
Bækhuset
,
Underup
Skovhus
og
Skinderhuset
og
beboerne
nogle velegnede fotos og ikke mindst en artikel om Rolskovs Planteskole i Sdr. Vissing om
Søren Pedersen
Ane Marie
Hansdatter.
du30
hjælpe?
Ring til Else, 75 75som
18 eneejer,
63.
planteskoleejer
John og
Rolskovs
60 års
fødselsdag,Kan
hans
års forretningsjubilæum
og planteskolens 75 års fødselsdag samt sønnens
og svigerdatterens overtagelse af planteskolen.
I den anledning havde Hedeselskabet fremstillet
et ”maleri”, som var sammensat af 12 forskellige
slags skovfrø, hvis forskellige farver dannede et
smukt mønster.
Forespørgslen fra Byarkivet gik dernæst på, om
dette billede stadig eksisterede, og ved lidt
forskning fandt vi frem til John og Kaja Rolskov,
som velvilligst – og med noget besvær – pakkede
billedet sammen, transporterede det med tog fra
København til Horsens, hvor det blev afleveret til
familien der, og hvor Byarkivet kunne afhente det
– tidsnok til at det kom op at hænge i udstillingen,
så tusind tak til familien Rolskov for denne hjælp.
Udstillingen kan ses frem til 20. oktober i
Byarkivets åbningstid.
Der er gratis adgang.
Kornbilled

Efterlysning:
Er der én, der har lyst til at udklippe og samle lokalt stof fra Brædstrup Avis og Horsens
Folkeblad til foreningen, således at det senere kan sorteres i emner og kan lægges frem til
vores gæster på arkivet? Ring til Else, 75 75 18 63.

Familien Mikkelsen i Tyrsting har velvilligt lånt os en scrapbog fra området med beskrivelser af
gårde og personer og med nøjagtige dateringer, så den kan blive en vigtig kilde til beskrivelse af
netop dette område. Vi har nu kopieret bogen og scannet billederne – og takker hjerteligt for
lånet.
Familien Henriksen i Halle har fortalt om mergelbanen der, og vi får lejlighed til at scanne deres
gamle fotos derfra, så ligeledes hjertelig tak for det.

Såfremt nogen ønsker tilsendelse af Nyhedsbrevet pr. mail, kan I ringe til Else 75751863

Se, her kommer mutter med kost og spand.
Raquel Rastenni sang i 1960-erne ovennævnte sang, Heksedansen, og selv om man ikke behøver
at gå helt så meget op i rengøring, må der alligevel gøres lidt engang imellem. Da vi er så mange,
der har vores gang på arkivet, støver det rigtig meget, så hvem har kørekørt til en støvsuger - og
kunne tænke sig at være med i en lille, frivillig rengøringsgruppe af og til? Kontakt venligst Irene
på tlf. 79 37 13 83.

Efterlysning:
Vi har fået en forespørgsel fra en slægtsforsker, som mangler oplysninger om huse i Underup.
Det drejer sig om Bækhuset , Underup Skovhus og Skinderhuset og beboerne Søren Pedersen
og Ane Marie Hansdatter. Kan du hjælpe? Ring til Else, 75 75 18 63.

Kursus:
Vi har været 5 af sted til Store Kursusdag, hvor vi delte os i flere hold og hørte forskellige
foredrag om at skrive slægtshistorie, sognehistorie, hørte om kombination af sted- og
personnavne, ejendoms- og personalhistoriens kilder, fæste- og skifteprotokoller, og
matrikuleringens historie – og sidst, men ikke mindst:
Fra analoge til digitale medier:
Sidstnævnte er specielt interessant, da vi på arkivet er begyndt at gøre os tanker om, hvordan vi
får overspillet vores mange kassettebånd, videobånd, og spillefilm i forskellige formater, så de
kan bevares for eftertiden. Der findes nu på markedet udstyr til at overspille disse ting, men det
kræver naturligvis, at vi også kan afspille dem – så derfor efterlyser vi følgende:
Afspillere til kassettebånd
Afspillere til smalfilm, både Super 8 og de gamle 8 mm, der skulle vendes – samt til 16
mm
Afspillere til VHS videobånd, Beta-videobånd samt til system 2000-videobånd.
Afspillere til grammofonplader
Andre typer?
så skulle nogen ligge inde med noget, der ikke bruges længere, så smid det endelig ikke væk,
men kontakt venligst: Bendt 22 84 65 80 eller Ella tlf. 75 75 21 92. – Kan evt. afhentes.

Kontingent:
Prisen er uændret: Kr. 75,- for enkeltmedlemmer og kr. 125,- for par. – Kontingentet kan
indbetales til et bestyrelsesmedlem eller til bank – og husk venligst at oplyse navn og nr. på
indbetalingskortet, så vi kan se, hvem beløbet kommer fra.

Gårdmuseet Stjernholm, Nim
Denne sommer vil der være følgende arrangementer:
Valborgaften. Åbning af sæsonen
Fredag 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 Anders Qwist, Kanal Fyn. Musik ved Egon
Stidsen og Karen Svenningsen.
Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis.
FÆLLESSANGAFTEN MED ALLE FORÅRSSANGENE
Onsdag 12 maj kl. 19:
Forsanger Jette Lyse Cortsen, musik ved Einar Mørk Hansen.
LEVENDE SOMMERSØNDAGE:
4. juli 13-16. Vagabonderne spiller, krydderurte- og
plantesalg. Smagsprøver på limonade.
11. juli 13-16.Gammeldags børnetøj på giner og
levende børn. Eventyrfortælling 13,30, 14,30, og 15,30.
Smagsprøver: Pandekager i åben arne.
18. juli 13-16: Besøg af veteranbiler. Rabarbergrød med smurt franskbrød.
25. juli 13-16: Fransk vask og strygning. Udstilling af daglig middag i køkkenet.
Smagsprøver på hjemmebagt
rugbrød m. fedt udendørs.
LEVENDEGØRELSE.
Søndag 15. august 10-16: Mange af sommerens landlige sysler vises.
Honningmanden, smeden, høsten, hjemmel. rygeost, rebslageri,
sliberi, o.s.v.
Smagsprøver: Bagte rodfrugter.
STJERNHOLM VED NAT
Torsdag 16. sept. kl 19:
Oplev mørket, se lyset. Café med fællessang
”Æ bindstouw” + orgelmusik
STORE ÆBLEDAG
Søndag 26. sept: 10-16:.
Strikkeekspert Lene Pedersen, Katrinelund med udstilling og bod. Frisk
æblemost fra pressen, æbleringe ved komfuret, æbleflæsk- og kage i caféen.
Medbring gerne nedfaldsæbler. Der kan købes frisk most til fryseren.
MUSEUMSJUL 2010
Søndag 28. nov.KI. 10-16 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
Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com
Regnar Brønd – kasserer
rrbrond@mail.dk
Else Bundgaard - sekretær
elsebundgaard@mail.tele.dk
Aage Jokumsen - frihedssaml.
ellyogaage@tuknet.dk
Irene Overgaard – best.medl.
irene@overgaard.mail.dk
Peter Damgaard - best.medl.
spdamgaard@privat.dk
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
ETS@horsens.dk
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