Adresselabel

MEDLEMSBLAD

Glædelig jul & Godt nytår
Bestyrelsen:
Jørn Finseth, Skolegade 1A
Tlf. 7575 1910
Mail: finseth@turbopost.dk
Brian Krogh, Jernbanegade 9
Tlf. 4117 4744
Mail: brian@tcbraedstrup.dk
Jane Bønnelykke, Skovvejen 31
Tlf. 7575 2936
Mail: jpb@fibermail.dk
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Kirsten Olsen, Skovvejen 44
Tlf. 7575 2832 (arbejde 7575 2607)
Mail: rottehullet8740@gmail.com
Marianne Overvad, Hvedevænget 25
Tlf. 7575 3185
Mail: overvad10@fiberpost.dk

34. årgang 2018
Nr. 2

Redaktion
Telefon: 7575 3185
E-mail: overvad10@fiberpost.dk

Et Borgerforenings år er nu ved at rinde
ud.
I 2017 begyndte vi at tale med Brædstrup
Turistforening om en eventuel sammenlægning, set ud fra de
nøgne fakta, at det var svært at tiltrække nye personer til bestyrelsesarbejde. Efter at have analyseret blev vi enige om at
fremlægge forslag til sammenlægning på begge generalforsamlinger. Forslaget blev godkendt og nu går vi i gang med en
ny forening fra 2019, Brædstrup Borger– og Turistforening.
I foreningen fortsætter vi med, at arrangere ture for alle og
der er nedsat et udvalg, bestående af Jane, Eivind, Mogens,
Jørn og Helle som formand. Turene for 2019 er allerede på
plads og I kan glæde jer.
Ser vi tilbage på vore arrangementer i 2018, må vi desværre
konstatere, at vi har en lille tilbagegang til de fleste at vore arrangementer.
Fastelavn den 10. februar bliver stadig godt besøgt, desværre
måtte vi sige farvel til vores hjælper, Det Danske Spejderkorps, der ikke havde medlemmer nok til fortsat, at kunne
hjælpe os.
Revyen , den 17. februar, havde igen i år samlet et rigtig godt
hold, der leverede en flot og morsom revy. På præmiereaftenen var vi 271 der morede sig. Ialt blev revyen set af små
800 publikummer, hvilket vi synes er flot. Herfra skal der lyde
en tak til hele revyholdet.
Jeg ved ikke, hvem der trak flest besøgende den 5. juni ,
Grundlovsdag. Var det den unge udvekslings student eller var
det biskoppen. Begge leverede en rigtig god tale og i begges
taler var der noget, at spekulerer over bagefter. Biskoppens
tale blev efterfølgende bragt i hele sin længde i Horsens Folkeblad. En rigtig god dag med smuk sang, fint vejr og et dejligt
publikum.
Til Skt. Hans havde vi Lokalrådets formand Preben Norup som
hovedtaler. Op til Skt. Hans var vi spændte på, om vi ville få et
afbrændings forbud. Det fik vi ikke, men vi havde taget vores
forholdsregler med vådt jord omkring bålet samt en tank med
vand. Heldigvis fik vi ikke brug for, at skulle slukke før bålet
var brændt ud.
Til slut vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår, hvor vi håber, at se mange til
vore arrangementer.
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Generalforsamling 2019
Brædstrup Hallens mødelokale
Mandag den 25. 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.
På bestyrelsens vegne:
Formand Jørn Finseth
(kontaktadresser på bagsiden)

Mød OP
Vi ved allerede nu, at der bliver en ledig plads i
bestyrelsen, så overvej venligst, om det kunne
have din interesse, at være med.
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”TURER I 2019” - HUSK DET ER GRATIS
Lørdag den 11. maj = Rundt i Gl. Brædstrup Kommune: Det
er den ene af vores by-ambassadører, som hjælper med at gøre
byen mere attraktiv for tilflyttere. Einar vil med sin lokale viden,
fortælle alle de gode ting om Brædstrup. F.eks. lidt om byens foreningsliv, om at vi har et intakt handelsliv og en smuk natur lige
udenfor døren.
Han har samtidig lovet, at præsentere os for særlige steder,
krydret med hans store viden og kendskab.
Der er plads til 45 i bussen, så det er ”først til mølle” princippet.
Guide Einar Rasmussen

Borgerforeningen har siden sep. 2017 delt sin
hjemmeside med byens nye lokalråd.
Find den her:

28. maj = Historien om Bredvad Mølle.
Besøg på den historiske gamle vandmølle, som var en af de største vandkraftmøller på Gudenåen. Ikke kun korn blev malet her,
også stampet klæde til bl.a. uniformer og meget mere. Indtil den
brændte i 1922.
I dag ligner Bredvad Mølle en almindelig gård, men i møllens
storhedstid omkring 1900 var den et lokalt handelscentrum med
22 ansatte.
Guidet tur, hvor nuværende ejer familien Røjgaard fortæller om
livet med og tæt ved møllen. Historiefortæller Karen Bækbøl vil
redegøre for Bredvadmølles historie

http://www.braedstrup.info/byen/nyheder.aspx
Det betyder at du kan følge byens planlagte
aktiviteter her:

http://www.braedstrup.info/kalender/kalender.aspx

Kære medlem!
Har du en mail
adresse, som vi
må bruge opforder vi dig/jer
til, at sende den til
kasseren.

20 juni = Træden kirkesti og Træden kirke
Vi mødes ved Træden Kirke og ser den middelalderlige kirke og
nye sognehus. Derefter går vi ad det kuperede terræn ad den
gamle ny indviede kirkesti og ender i Træden by. Den genfundne
kirkesti følger et flere århundreder gammelt spor, som går helt
tilbage til middelalderen. Der er dog også et præg af moderne
tidsalder. Den nye sti er mærket op, og der vil komme fem informationstavler med bl.a. QR-koder, hvor man blandt andet kan
læse om den gamle kirkesti, geologien i området omkring Gudenådalen, områdets gravhøje, transformatortårnet, Smedekæret og
Tyrebakken.
Guide Karen Bækbøl

(kontaktadresse på
bagsiden).

13. august = Besøg på Gudenå Camping
(virksomhedsbesøg). Lejrcheferne Helle Levring og Ole Vinther
vil fortælle om pladsen og deres kommende nye tiltag.
Besøget inkluderer en guidet tur rundt på Gudenå Camping.
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Til Opslagstavlen

16. Februar Revy præmiere
02. Marts

Fastelavn

25. Marts

Generalforsamling

11. Maj

Rundtur i
Gl. Brædstrup Kommune

28. Maj

Historien om
Bredvad Mølle

05. Juni

Grundlovsmøde

20. Juni

Tur på Træden kirkesti
og besøg i kirken

23. Juni

Skt. Hans

10. August

Prinsens Musikkorps
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Planlagte aktiviteter i 2019.

Brædstrup Turistforening blev en forening, der varetager de
lokale interesser, har bestyrelsen fokuseret på at vise og
fortælle om den egn, man nu bor i. Der er stor interesse for
arrangementerne og med deltagelse ikke kun fra Brædstrupområdet.
Brædstrup Turistforening har kæmpet
en sej kamp for at storebror Horsens
efter kommunesammenlægningen
skulle få øjnene op for de kultur- og
naturmæssige kvaliteter Brædstrup
området kunne byde på. Den Genfundne Bro blev en øjenåbner. Der var
jo ingen grund til at udvide den lille
parkeringsplads ved Broen, mente
man i Horsens. Tiden har vist noget
andet. Det er en af de største turistattraktioner i Horsens
Kommune.

Den nuværende bestyrelse indhentes af alderen, og det har
vist sig svært, at finde frivillige til at gå ind i arbejdet. Derfor sker der en fusion mellem Brædstrup Turistforening og
Brædstrup Borgerforening fra 2019. Navnet bliver Brædstrup Borger- og Turistforening. Det gør turisme delen mere
robust. Efter 70 år bliver de 2 foreninger samlet igen.
Fusionen indebærer ikke færre arrangementer. Turismegruppen i den nye forening har en enkelt udskiftning. Der
arbejdes på arrangementer for 2019.
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LAND OG BYFEST 2019

I 1972 begyndte motionsbølgen så småt. Borgmester Hans
Mikkelsen gik i spidsen på en 4-5 km lang tur gennem Ring
Skov. Med Brædstrup Turistforenings mellemkomst blev den
nedlagte banestrækning gennem Brædstrup til en natursti
med asfalt til gående og cyklende og ved siden af jordsti til
heste. En unik kombination.

har premiere
Lørdag
den 16. februar
Der står en revy klar.

Brædstrup Turistforening fik lavet sloganet: Til fods, på cy-

kel, til hest. Naturstien fra Brædstrup bedst.

Revyholdet har haft deres første
møde, for bl.a. at kigge på tekster.

Det legendariske logo med tranerne fik turistforeningen hurtigt lov til at bruge. Det logo, som blev Brædstrup Kommunes Byvåben ved kommunesammenlægningen i 1970, og
som mistede betydning ved sammenlægningen
i 2005 med Horsens Kommune.
Tranerne var en del af dyrelivet i Sømosen. De
bølgede linjer symboliserer Gudenåen.
I 2001 blev tranelogoet erstattet af logoet med
buerne. Symbolet på bakkerne og med den blå
linje, som symbolet på Gudenåen.
I 1980’erne blev udlandet turismemålet for
danskerne og udenlandske turister henvender
sig her. Brædstrup Turistbureau udvikler sig til et serviceorgan på et
helt andet plan. Det internationale
Turistinformationsskilt sættes uden for
Brædstrup Boghandel.
Der iværksættes mangfoldige aktiviteter,
som alle kan deltage i, som kan være en
øjenåbner for den varierede natur og kultur egnen kan byde på.
Ikke at glemme aftenarrangementerne,
som fra starten har været skattet af egnens borgere. Her har
man prøvet at få lokale til at fortællere om deres unikke pletter og vise steder, som i hverdagen er lukket for offentligheden.
Siden kommunesammenlægningen med Horsens Kommune,
hvor Brædstrup mistede sit turistbureau, og
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Ang. skuespillere er vi heldige, at både
Hanne Møllegaard, Johnna Wennerwald,
Lars Green Olsen, Marinka Sørensen,
Morten Pedersen og Peter Andersen er på scenen.
Heidi Gormsen er i 2019 medinstruktør.
Vores lys & lydfolk og danserpiger fra
Deepa´s Danseinstitut står også klar.
Musikken leveres af Bent Søndergaard med flere.
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.

God ide til en julegave, køb billetten nu, hos Fru Olsen til
rigtig god pris på 250kr/person (inkl. spisning), det tilbud
gælder frem til den 15. december 2018.
Bestilles på tlf.2361 0647. Betales på mobilepay nr. 15977
Herefter bestiller man billet
og plads til normal prisen på
300kr hos Pejsegåden
tlf. 7575 1766
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FASTELAVN

LØRDAG D. 2. MARTS 2019
KL. 14.00

Fusion mellem Brædstrup Turistforening
og Brædstrup Borgerforening.

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 .

En epoke har nået sin ende. Brædstrup Borgerforening
og Brædstrup Turistforening fusionerer efter 70 års adskillelse. En beslutninger, der er vedtaget på begge foreningers generalforsamling.
I 1949 besluttede både Brædstrup Haandværker- og
Borgerforening og Brædstrup Handelsforening, at den
turistmæssige profilering af Brædstrup og omegn skulle
lægges over i en selvstændig forening. Det blev starten
på Brædstrup Turistforening med selvstændigt turistbureau i Munksteds boghandel og med sloganet: Byen i
bakkelandet. Et slogan alle, i hvert fald dem, der cykler
erkender er rammende!
Hvilken energi og iderigdom denne forening udviste. Alle som frivillige og ulønnede under Karl Gunhøjs myndige formandskab.
Tiden i 50’erne og 60’erne var
en anden end i dag. Privatbilismen var i sin vorden. Ture var
derfor til fods, på cykel eller
med bus. Som noget af det første fik man afmærket stier i
Ring Skov og navngav stierne
med navne og ikke uden humor.
Hvem kender ikke Kærlighedsstien, som var meget mere romantisk dengang med dækkende nedhængende grene end i
dag, hvor den signalerer en almindelig skovvej.
Desuden robuste arkitekttegnede bænke med kendte navne
tilknyttet egnen, blev opsat. Legeplads i Parken blev etableret.
Vandrehjemmet Søndergården
til at huse de mange vandre og senere kanofarere, der
var i de år.

Det gode spørgsmål er så: ”Hvad skal man være til
fastelavn?”– Klovn eller Ko, Spiderman eller sømand.
Mulighederne er mange og det er da altid festligt og
dejligt når nogen møder op udklædt.
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
kattedronninger & konger.
Tag familien i hånden og mød op til en god
eftermiddag.
Entre kan betales Kontant eller via MobilePay:
Børn:
30 kr. inkl. fastelavnsbolle, cacao & slikpose
Voksne: 30 kr. inkl. fastelavnsbolle og kaffe.
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