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Et Borgerforeningsår er nu ved at være slut. Det har været 
et år, hvor vi har afholdt alle de faste arrangementer og  
også tilføjet et nyt.  
Vi prøvede i år, at holde dansens dag, hvor vi havde fået 
hjælp af Danseinstitut Deepa til at undervise.  
Vi startede med fællesspisning, hvor vore medlemmer fik 
stegt flæsk til en nedsat pris. Da middagen var oversået blev 
danseskoene snøret og vi kunne så begynde at danse. En 
rigtig god aften, som af praktiske årsager, først gentages 
igen  i 2019. 
Året 2017 er udover vore faste arrangementer gået med at 
få dannet det nye lokalråd.  
Vi startede først på året, hvor stort set alle foreninger i 
Brædstrup var inviteret til fællesmøde, hvor vi skulle tale by-
udvikling. Hen af vejen og mange møder senere var vi , 
B.I.F. af 1924 , Brædstrup Handel og Erhverv, Peter Pørtner 
og Brædstrup Borgerforening tilbage.  
Vi var da klar over, at det ikke var en opgave ,vi selv kunne 
løfte. Vi måtte have kontakt til en professionel, der kunne 
hjælpe os,  - - men det ville koste penge. Hurtigt fik vi til-
sagn om 350.000.00 kr og så var vi i gang.  
Lokalrådet blev dannet med vedtægter og bestyrelse, og de 
er nu godt i gang. Borgerforeningen havde en plads i den 
nye bestyrelse og den har Olav Holst fået overdraget.  
Som I sikkert har bemærket , er der allerede godt gang i de 
forskellige tiltag, der skal gøre Brædstrup mere attraktiv og 
dermed udvikle byen til 
det sted, hvor man gerne 
vil bosætte sig eller drive 
erhverv fra. 
 
Til slut vil vi gerne ønske 

alle vore medlemmer en 

rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår.  
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Generalforsamling 2018 

 

 Brædstrup Hallens mødelokale 

 

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30 

 
 

Dagsorden   

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og status 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand (1 årig) 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 årig) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 årig) 

9. Valg af en revisor (2 årig) 

10. Valg af en revisorsuppleant ( 1 årig) 

11. Eventuelt  

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

indgives skriftligt til formanden, med motivering, senest 10 

dage før generalforsamlingen. 

Mød OP 
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           ”BYRØDDER” I RÅDENE 
Der har nu været valg først til ældrerådet og senest til 
byrådet.  
Hvis vi skal være meget patriotiske, kan vi i Brædstrup 
Borgerforening være glade for, at der blev valgt lokale 
borgere ind i begge råd.  
I ældrerådet blev Niels Rasmussen valgt, så der har vi 
den lokale stemme. 
Til byrådet blev Ellen T. Schmidt og Jørgen Korshøj valgt. 
Vi kan vel også sige, at Ole Dahl også repræsenterer 
Brædstrup By, så alt i alt har vi vel 3 lokale politikere i 
byrådet. 
Samtidig med, at vi ønsker dem tillykke med valget, hå-

ber vi, at de vil arbejde for Brædstrup by og dens udvik-

ling.  

 

Ældrerådet for Horsens Kommune  
 
Ældrerådet består af ni medlemmer, som er direkte valgt af borg- 
ere over 60 år i Horsens Kommune. 
Valgperioden er på fire år, og Ældrerådet afholder ca. 12 ordinære 
møder om året. 
 
Opgaver  
Ældrerådet skal medvirke til, at de ældres ønsker og ideer bliver 
fremført for Byrådet, f.eks. fritidstilbud, trafikforhold, madservice, 
boligforhold, sociale forhold mv.  
 
Byrådet forelægger alle sager, der vedrører ældre, for Ældrerådet til 
til høring eller udtalelse i god tid inden endelig afgørelse træffes. 
Det gælder Horsens Kommunes budget indenfor ældreområdet,  
tiltag og ændringer i trafikale, kulturelle og sociale tilbud.  
Desuden deltager Ældrerådet i uanmeldte plejehjemsbesøg. 
 
Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/sager,per- 
sonalesager eller konkrete sager.  
 
Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.   
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Det betyder at du kan følge byens   
planlagte aktiviteter her: 
http://www.braedstrup.info/kalender/kalender.aspx    

 
 

Borgerforeningen har siden sep. 2017 delt sin 
hjemmeside med byens nye lokalråd.  
 
Find den her:  
http://www.braedstrup.info/byen/nyheder.aspx    
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Vestbirk Vandkraftværk fra 1924 står i Legolands 
miniby. 

Den står sammen med 
Brædstrup solpark, sol på 
tagene ved Ring sø, da 
Brædstrup i 2008 blev ud-
nævnt til Solbyen, under 
skiltet ”Energien i Dan-
mark”. Flere karakteri-
stiske bygninger kom 
med, som kirken, apote-
ket og fjernvarmen. Når 
børnene kommer til mini-
byen kan de se bilerne 

bevæge sig, hvis solen 
rammer solcellerne på ta-
get af huse ved Ring sø.  
Solparken blev senere ud-
videt og dækker nu 20 % 
af Brædstrup borgernes 
varmeforbrug, mens Vand-
kraftværkets strøm 2 mill. 
Kwt /år,  svarer til 30 % af 
Brædstrups 3.600 borgeres strømforbrug, endda med grøn 

strøm. 
 
Alle disse nu gamle tiltag, 
viser de mange turister 
der besøger Legoland, at 
Brædstrup kan og vil no-
get: Hvert år er der mere 
end 1.7 million turister, 
der besøger Billunds lego-
land. 
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Nu kommer så den indvendige renovering af kir-
ken, hvilket arbejde er planlagt til at vare fra nytår og til 
hen i marts. For at kunne gennemføre dette arbejde er 
det derfor nødvendigt at lukke kirken i en periode, såle-
des at : 
Brædstrup kirke er lukket i perioden fra 2. januar 
til 23. marts 2018 
Først og fremmest skal kirken kalkes indvendig og kirke-
bænkene skal males. Kirkebænkene afmonteres og 
transporteres til en hal i den nordlige bydel i Brædstrup, 
hvor de bliver malet op. Så skal alt gammel kalk fjernes 
(hvilket sker ved at fryse det af), inden man på ny kalker 
vore flotte kirkehvælvinger 
Udover disse opgaver er der almindelig vedligeholdelse 
med maling i våbenhus og præsteværelse samt kabelfø-
ringer til data, lyd og el. 
Som det sidste skal orglet renses, men det vil ske først i 
løbet af sommeren 2018. 
Brædstrup Menighedsråd har søgt Biskoppen i Århus Stift 
om lov til at lukke kirken i ovennævnte periode. I samme 
ansøgning var også en ansøgning om at anvende Sogne-
huset til Gudstjenester i lukkeperioden. Kirkelige hand-
linger så som begravelser og vielser kan i lukkeperioden 
foregå i andre kirker i Pastoratet. 
Biskoppen har svaret således på ansøgningen: 
Jeg meddeler hermed min tilladelse til, at Bræd-
strup Kirke lukkes midlertidigt 
fra det nævnte tidspunkt, (red: 2. jan. 2018) og så 
længe arbejdet i kirken nødvendiggør lukning for-
mentlig til og med den 23. marts 2018. 
Jeg tillader desuden, at ordinære gudstjenester 
med dåb og nadver under Brædstrup Kirkes reno-
vering foretages i sognehuset. 
Det forudsættes, forinden der foretages gudstjene-
ste i sognehuset, at der foretages et ekstraordi-
nært provstesyn, hvor provsten godkender lokalet. 
Underskrevet af Biskop Henrik Wigh-Poulsen. 
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Status for renovering af Brædstrup Kirke 
Af byggeudvalget (redigeret af Finn Weel Jensen) 

 
Borgerforeningens repræsentanter i vort lokale menigheds-
råd vil gerne gøre status for de tiltag, vi har været involveret 
i omkring det store projekt med renovering og modernisering 
af vor kirke i Brædstrup.  
 
Den udvendige renovering af Brædstrup Kirke nærmer 
sig nu sin afslutning og forventes færdig i begyndelsen af de-
cember. Som det ser ud lige nu, er der kun en lille forskyd-
ning i tidsplanen, som bl.a. skyldtes dårligt vejr i perioden, 
hvor taget på tårnet skulle renoveres, samt en uforudset 
større reparation af spiret. Det er nu tilendebragt, men da 
det nye kors skulle monteres, viste det sig nødvendigt at ud-
skifte tømmer og kobberplader på de øverste 2 meter. Utæt-
heder omkring det gamle kors havde gjorde det muligt for 
regnvand at trænge ind, så det var også nødvendigt at skifte 
træværket på tårnet spids. En del af kobberpladerne nederst 

er også skiftet. 
Anlægsarbejdet vedr. den 
nye trappe og arealerne for-
an kirken og videre til kapel-
let, som bl.a. skal lette ad-
gangen for handikappede og 
sikre adgang for katafalken 
ved begravelser forventes 
også at holde tidsplanen. Li-
geledes kan man snart igen 
få opmuret søjlerne ved ind-
gangen til kirkens forplads. 
Alt i alt må vi konstatere, at 
det udvendige renoverings-
arbejde har været veltilret-
telagt, og der er udvist stor 
fleksibilitet mellem hånd-
værkerne, præsterne og Kir-

kens medarbejdere i forbindelse med, at kirken jo har skullet 
været åben i hele byggeperioden, således at alle kirkelige ak-
tiviteter har kunnet gennemføres. Det vil menighedsrådet 
gerne takke for. 
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Vestbirk vandkraftværk købte  retten til strøm efter den 
berømte Vestbirk garn og trikotagefabrik og ligeså den 
kendte Bredvadmølle, da de brændte med 2 års mellem-
rum. 
Den gamle industri brugte heller ikke fossile brændstoffer, 
men lavede vand om til el i mindst 70 år. 
Det er dette, der er en sjældenhed, vi er stolte af, og som 
turister bliver imponeret af. 
Alle undskyldninger som fisk, sand eller konkurrerende pri-
ser på sort el og grøn el,-kan aldrig forsvares som grund til 
at lukke dette unikke værk. Det vil blive mere værd som 
fremtidig turistmål. 
Lokalhistoriker Karen Bækbøl 

Da vi i disse år ønsker flere turister til Den genfundne 
bro med naturstien og Vandkraftværket med søerne, er 
det her, - vi skal bygge videre ovenpå og være stolte af. 
 
Vandkraftværket er godt vedligeholdt af det store over-
skud, det giver hvert år,- og uanset hvad der kan kom-
me i vejen for en fortsættelse,-bør man holde fast i vær-
dien af et strømfungerende levende vandkraftværk, som 
vil give en helt unik oplevelse i modsætning til de mange 
museer, der fortæller om en historie der var engang! 
Det er jo ikke et kulfyret kraftværk, som man bruger på 
Fyn,-der skal fjernes, fordi det er passé,- men et fremti-
dens grønt energi værk, der ikke må lave 2 mill. Kwt 
grøn strøm, og som kun kan erstattes med en vindmølle 
á 10 mill. og hvor skal den stå? 
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     LAND OG BYFEST 2018 
har premiere  

lørdag den 17. februar 
  
Den 17. februar 2018 er der igen land og byfest med lokal-
revy på Pejsegården.  
 
Revyholdet har haft deres første møde, for bl.a. at kigge på 
tekster. Hvis I kender en, der har lyst til, at bidrage med 
en tekst kan undertegnede kontaktes. 
 
Ang. skuespillere er vi heldige med, at både Hanne Mølle-
gaard, Heidi Gormsen, Lars Green Olsen og Peter Andersen 
er på scenen igen i år.  
 
Vi kunne godt bruge et par skuespiller mere. Så kom ende-
lig ☺ . Vores  lys & lydfolk og danserpiger står klar. 
 
Denne sjove og hyggelige aften kan sagtens erstatte firma  
julefrokosten. Det kræver blot, der bestilles billetter og 
bord på Pejsegården.  
Det er en aften først med spisning, så lokalrevy og herefter 
dans.  
Jo flere vi er, jo sjovere. 
 
Køb billetten nu hos Fru Olsen til 300kr/person, det tilbud 
gælder frem til den 31. december 2017. Tlf 2361 0647. 
 
Herefter bestiller man billet og plads til normal pris på  
Pejsegården tlf.  7575 1766           
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FASTELAVN 

Fastelavn er mit navn…………. 
Denne sang fortæller os, at det er tid for den festlige 
og traditionsrige fastelavnsfest, som igen  
i år afvikles i Brædstrup Skolehal Lørdag d. 10. fe-
bruar 2018 kl. 14. 
Så dukker spørgsmålet op – hvad skal man være til 
fastelavn –  Klovn eller Ko, Spiderman eller sømand.  
Det er altid dejligt når nogen møder op udklædt.  
Fantasien har ingen grænser. 
Mød op til  nogle hyggelige timer og lad snakken gå 
til  kaffe, kakao, fastelavnsboller samt lidt sødt til 
børnene. 
Der er præmie til bedste udklædte og der kåres kat-
tedronninger & konger. 
Tag familien i hånden og mød op til en god eftermid-

dag. 

Entre kan betales Kontant eller via  MobilePay: 

Børn:     30kr 

Voksne: 10kr inkl. kaffe   

 
 
 
 

LØRDAG DEN 10. FEB.  
KL. 14.00 


