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Nyt fra arkivet m.m.:
Tinghuset:
Til vores store glæde gik arbejdet i gang med den udvendige
renovering
af
Tinghuset,
som nu er
indpakket i
stilladser,
og vi kan
fra huset
høre
dejlige
lyde fra de
arbejdende håndværkere. Nu kan vi håbe på, at vejret tillader arbejdet
at fortsætte ufortrødent, indtil vinteren sætter ind.

Udgivelse af ÅRSSKRIFT 2017
Dette års udgivelse er lige på trapperne og trykkerimaskinerne er
godt i gang lige nu.
Mød op i Tinghuset
Torsdag den 9. november 2017 kl. 16
og vær med til den festlige udgivelse. Mød nogle af forfatterne og hør
om indholdet. Foreningen er vært ved en forfriskning. Alle er meget
velkomne.
Herefter kan årsskriftet købes de sædvanlige steder – læs mere i
Brædstrup Avis.
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Læsesalen:
Endelig …. Som vist i
Nyhedsbrev nr. 1 i år,
er vi nu stort set
færdige med
udskiftning af mapper
og rygskilte, og

resultatet ses her med en stor tak til hjælperne Hanne, Karen og Lis.

Bagerredskaber
Vi har andre gode kræfter at trække på, når vi står med et praktisk
problem. F.eks. har Erling været i gang med nænsomme hænder og
har rettet
op på
denne
gamle
indlevering
fra 1982,
hvor en
efterkommer af
bagermester Peter Wiborgs slægt har indleveret hans gamle konditorredskaber, så dette nu fremstår så fint som i gamle dage:
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VHS-film til DVD
I de senere år har vi også fået stor hjælp fra Anker, der har overspillet
en stor del gamle VHS-film til DVD – der er jo efterhånden ikke
mange, der er i besiddelse af de gamle VHS-afspillere, men med
DVD’erne kan vi nu gense de gamle film.
Registreringer:
Vi modtager jævnligt en del stof til samlingerne, og vi er meget
taknemmelige for både stort og småt. I den forbindelser følger der ofte
herlige historier med det indleverede. Skulle der være materiale, der
hører til andre arkiver, udveksler vi med disse, så vores samlinger får
løbende ”nyt blod” til gensidig glæde.
Vi vil derfor gerne opfordre alle til at huske på arkivet, når I rydder op
i gamle dokumenter! Er I/du i tvivl om, hvorvidt det mon kan have
interesse for nogen, så husk, at her kan vi ”skære” igennem og selv
sortere evt. uinteressant materiale fra. Hellere for meget end for lidt.
Nye indleveringer:
Blandt de ting, vi har modtaget de
seneste måneder, er:
En bøjle fra et herreekviperingsmagasin på Bredgade 16, afleveret
fra Gedved Arkiv med tips om at
sætte lidt af forretningens historie
fast på
bøjlen.
Det er
hermed
gjort:

Gamle briller modtaget for længe
siden, men hvortil Hanne nu har
lavet denne fine ramme:
4

En stor samling dokumenter fra den tidl. herredsfogedgård beliggende
på Nørregade 2. Denne blev opført i 1887 som erstatning for tidligere
gårde og fungerede senest som dommerkontor, indtil det nu er privat
beboelse. Materialet er kopier helt
tilbage til slutningen af 1700-tallet
og op til 1980-erne, og rigtig
mange af de gamle dokumenter er
renskrevet, så det også kan læses i
dag:

Nyt om gammelt fra arkivets magasiner:
”Mit navn er Birgit Jensen, og jeg har de sidste 10 år deltaget i
arbejdet på arkivet. Her har jeg mest beskæftiget mig med at prøve at
få registreret det materiale, vi ligger inde med på arkivet. Et meget
interessant arbejde idet jeg på den måde får set alle de spændende
dokumenter, vi har her.
F. eks kan jeg fortælle om engang, da jeg pludselig sad med 2
skolehæfter fra 1862! Her havde en
lille pige siddet og sirligt lavet sit
skolearbejde. Man bliver grebet af
ærefrygt ved at sidde med sådanne
hæfter mellem hænderne, fantastisk
at de har overlevet så længe.
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Hæfterne stammede
fra en skole i
Sønderjylland, men
den lille pige må jo
senere været kommet
her til egnen.
Hvad er så nytten af at
gemme sådanne gamle
skolehæfter? Ja, er
man slægtsforsker og i
slægt med denne lille pige, så er det jo at finde guld! Men derudover
fortæller sådanne hæfter jo også en masse om skolen på denne tid. Det
ene hæfte var endda indbundet i avispapir - så også her var der jo en
masse historiefortælling.
Nu er det naturligvis ekstra spændende, når materialet er så gammelt
som disse hæfter, men vi må jo ikke glemme, at det vi oplever i dag er
historie i morgen. Derfor er det vigtigt at få bevaret materialet - også
det helt nye, selv om vi måske ikke synes, det er helt så spændende.
Derfor husk på os, når I rydder op i gemmerne!”
Arkivet består kun af det, som borgerne afleverer til os !!!

Korrektion: I forbindelse med Nyhedsbrev 2, efterår 2016: Her
fortalte jeg om Stig Jacobsen, U.S.A., der har forsket i sin slægt.
Fejlagtigt blev slægtens hjemsted betegnet som Underup, men her
skulle have stået: Nedenskov, og det gør jo en stor forskel for
slægtsforskere. (Dette nyhedsbrev – samt øvrige ældre udgaver - kan
læses på www.braedstruparkiv.dk), men vær opmærksom på
nedenstående:
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Bemærk vedr. vores hjemmeside:
Det er ikke alle typer computere, der automatisk viser den seneste
version – men ved brug af
F5-tasten
øverst på tastaturet skiftes der straks, så brug denne om
nødvendigt.

Kontingent: Det årlige kontingent udgør stadig kr. 100,- for enlige,
og kr. 150,- for par.
Beløbet kan indbetales til Jyske Bank, konto 7240 1930168 - eller til
et af bestyrelsesmedlemmerne, (se bagsiden) – men HUSK at anføre
navn og kortnummer – eller ved henvendelse til arkivet i
åbningstiden torsdage 13.30-18.

Nyt fra Frihedssamlingen:
De seneste
måneder er der
arbejdet flittigt
med
montering af
et nyt
udstillingsskab
til uniformer
og tilbehør,
noget der
længe har stået
på ønskelisten.
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Pladsen er trang i rummet, hvorfor der heller ikke kunne indkøbes
skabe med standardmål, men ved mange gode kræfters hjælp er
rummet nu udnyttet optimalt, som det ses her:
Kom forbi i åbningstiden og se hele Frihedssamlingens øvrige samling
samt det nye skab:
Den 1. torsdag i hver måned fra kl. 13.30-17

En stor tak
Vi er meget taknemmelige for den opbakning vi atter har modtaget
både fra Brædstrup Humanitærforening på kr. 5000,- samt fra en
anonym giver ligeledes kr. 5000,-. Tusind tak. Pengene gik til den
årlige udflugt for hjælpere i hele foreningen, og her følger Mariannes
omtale af turen:

”29. August 2017 - TIRPITZ- NYMINDEGAB MUSEUM.
Klokken er 6,30, der er lyse skyer på himmelen.
Det er i dag, vi tager vestpå til årets medarbejdertur. Vi skal til
Blåvand til Tirpitz stillingen, det bliver spændende.
Vi mødtes ved Bredesvej kl. 7.30 - 52 mennesker som var meget
forventningsfulde. Turen blev doneret af Brædstrup
Humanitærforening og en privat sponsor. Vel inde i bussen alle
sammen blev det tid til en lille sang, og hvad var mere aktuelt end at
synge Godmorgen lille land. Ret hurtigt blev det tid til en kaffepause,
som blev holdt på Hærvejens rasteplads, hvor vi fik kaffe og
rundstykker og en lille en til halsen. Ind i bussen igen og efter lidt tid
sang vi: Se, hvilken morgenstund - endnu en passende sang, da solen
begyndte at skinne.
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Endelig nåede vi Tirpitz stillingen, hvor vi fik udleveret et armbånd
samt en fjernbetjening, så man selv kunne høre historien om krigen.
I maj 1945 fik stillingen sit navn Tirpitz. Der er 2 forskellige historier
om hvordan den fik navnet. Enten fra de allierede eller fra en nedlagt
tysk stilling. Museet er meget moderne; men der var dog en gammel
bunker fra krigens tid, som var virkelig interessant med skyderi og
lyde fra krigen; men samtidig skræmmende.
Da vi stod udenfor, kom historierne fra nogle af medarbejderne, som
havde oplevet krigen, og det var spændende fortællinger, som var
blevet vakt til live om årene fra krigens tid. På museet var der en
udstilling om rav - den var flot. Tirpitz stillingen bliver også kaldt
Atlantic Wall. Vi fik gratis kaffe, fordi der var besøgende nr. 100.000,
som fik overrakt en flot kurv samt blomster. Klokken 12.15 kørte vi
fra Tirpitz. Chaufføren havde lovet, at vi skulle køre igennem
militærområdet ved Oksbøl; men han havde prøvekørt turen og fundet
ud af, at det ikke kunne lade sig gøre. Vi sang endnu en sang, og det
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var Du danske sommer, en passende sang, da temperaturen havde
sneget sig op på 22 grader, dejligt. Efter en god middag på
Nymindegab kro, hvor vi fik flæskesteg og fløderand, gik turen til
Nymindegab museum, som er større end det umiddelbart ser ud til og
meget interessant med mange malerier af en lokal kunstner og Tuxen,
som er en af Skagensmalerne, samt en lokal udstilling af gamle ting
og Lønnepigen med arkæologiske fund. Udenfor var der ved at blive
bygget en fiskerbåd af de lokale i samme model som de gamle
fiskerbåde, og der var et museumshus og -have med flotte grønkål.
Der var også skelettet af en strandet kaskelothval. Efter dette
interessante besøg, gik vi til Nymindegab kro, hvor vi fik
eftermiddagskaffe med flot lagkage til.
Kursen blev sat østover kl. 17, igennem smukke landskaber og små
landeveje, med fortællinger af John, som var chauffør. Inden vi nåede
hjem sang vi: Det lysner over agres felt og Septembers himmel er så
blå. Vi var hjemme kl. 18.40. Det var slut på en dejlig dag.
Så tak for turen og oplevelserne.
Marianne.”

En bøn:
Vi mangler i den grad flere frivillige, der vil give en hånd med på
Stjernholm, så har du lidt tid til overs er du meget velkommen til at
besøge os en onsdag eftermiddag, for at se hvad vi laver. Man
deltager også i vores årlige udflugt, som i år gik til Tirpitz i Blåvand
-læs overfor- Det er meget hyggelig og en god oplevelse.
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MUSEUMSJUL 2017
Lørdag den 25. og søndag 26. november. 11-16:
Bemærk at vi også i år holder Museumsjul både lørdag og søndag.
Det var en succes, så det gentager vi i år.

Vi har masser af juleboder. Her kan du købe smågaver og få hjælp
til dekorationer og julepost. Du kan hente jul i posevis. Her er duft,
smagsprøver og salg af klejner og brændte mandler. I cafeen
æbleskiver, vafler, kaffe og varm gløgg.
PD

Besøg foreningens hjemmeside.
www.braedstruparkiv.dk
Mailadr: hjemstavn@mail.dk
Åbningstid på Arkivet torsdag fra 13.30 til 18.00
Frihedssamlingen åben første torsdag i hver måned 13.30 til 17.00
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BESTYRELSEN
Benny Andersen - formand
benny.andersen@teliamail.dk
Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com
Hanne Jakobsen – kasserer
haj@jakobsen.mail.dk
Else Bundgaard - sekretær
elsebundgaard@outlook.dk
Ove Rasmussen - frihedssaml.
ove-ras@dlgmail.dk
Birgit Wiborg Jensen – best.medl.
stokbrovej_birgit@mail.dk
Peter Damgaard - best.medl.
spdamgaard@gmail.com
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
ETS@horsens.dk

20 94 13 90
20 19 37 86
21 70 18 53
75 75 18 63
75 67 87 48
75 75 34 37
40 70 90 20
75 75 21 67

Kontaktperson for Stjernholm:
Regnar Brønd, de Thygesons Allé 4, 8740 Brædstrup.
Tlf. 20 22 07 15 / 75 75 17 15
E-mail: regnarruna@gmail.com

Efterlysning
I forbindelse med vores Museumsjul på Stjernholm den 26. og 27.
nov, tilbyder vi leje af stande/bod begge eller en enkelt dag.
Ring til Regnar på 2022 0715.
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