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Adresselabel 
 

Bestyrelsen: 

Jørn Finseth, Skolegade 1A 
Tlf. 7575 1910    
Mail:  finseth@turbopost.dk 
 
Jane Bønnelykke, Skovvejen 31 
Tlf. 7575 2936 (mobil 2082 9196) 
Mail: jpb@fibermail.dk 

 

Kirsten Olsen, Skovvejen 44 
Tlf. 7575 2832  
  
Marianne Overvad, Hvedevænget 25 
 Tlf. 7575 3185    
  
Rikke Bjerg, Nørregade 20 
Tlf. 7575 3609  

Glædelig jul & Godt nytår 
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Nr. 2 

Redaktion 
Telefon: 7575 3185 

E-mail: overvad10@fiberpost.dk 
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Det første år efter sammenlægningen af 

Brædstrup Borgerforening og Brædstrup 

Turistforening nærmer sig sin afslutning.  

Vi har i årets løb afholdt de arrangementer som Turistforenin-

gen har gennemført, ja i snart mange år. Vi lagde ud med en 

tur rundt i den nordlige del af gamle Brædstrup Kommune, 

hvor Ejnar og Helle guidede os på fornemt vis. Senere besøgte 

vi den nye sti i Træden. Fik historien om Bredvad Mølle, og vi 

sluttede sæsonen med et besøg på Gudenå Camping.  

Ud over de ovennævnte arrangementer har vi haft Fastelavns 

fest, Revy, Sankt Hans og den største satsning Prinsens Musik-

korps. Vi er tidligere blevet gjort opmærksom på, at vi skulle 

lave et arrangement hvor vore medlemmer havde en fordel. 

Det blev så et besøg af Prinsens Musikkorps med spisning og 

musik af høj kvalitet. Desværre var vi ikke ret mange der del-

tog.  

På vores generalforsamling lykkedes det ikke at få en fuldtallig 

bestyrelse, vi kom til at mangle et medlem. Vi er nu en fuldtal-

lig bestyrelse, Rikke Bjerg er indtrådt i bestyrelsen og vi vil 

gerne byde velkommen til Rikke med håbet om et godt samar-

bejde.  

I øjeblikket arbejder vi sammen med Kunstforeningen om at få 

lavet modparten til Hugin, som står ved Tinghuset. Vi har an-

søgning inde ved Horsens Kommune om midler til at få lavet 

Munin som skal placeres i Dommerhaven. Nu må vi se om det 

lykkedes, vi håber det. 

Til slut vil vi ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår. 

Hilsen 

Bestyrelsen   
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Generalforsamling 2020 

 

 Brædstrup Hallens mødelokale 

 

Mandag den 23. 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 er altid parate, til at byde interesserede inden for, fx  
med en plads i bestyrelsen, så overvej venligst, om det 

kunne have din interesse.  
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ORIENTERING FRA BRÆDSTRUP LOKALRÅD 
Siden april 2019 har Lokalrådet 2.0 været i arbejdstøjet, heldigvis med flere med-
lemmer fra det første lokalråd til at sikre kontinuiteten.  
Første og vigtigste opgave for lokalrådet er at videreføre dialogen med Horsens 
kommune og alle interesserede i Brædstrup omkring Byfornyelsesprojekterne. 
Det er en lang proces, og udefra kan det ligne stilstand. Vi kan dog forsikre om at 
dette på ingen måde er tilfældet. 
Status er, at arbejdet med Ungdomspladsen mellem Musikskolen og skolen star-
tes inden vinter 
Banetorvet samt byens indgange forventes opstartet i første halvdel af 2020 og 
herefter følger arbejdet med Folkeparken, som der projekteres på i disse måne-
der. 
Lokalrådet har i denne forbindelse arbejdet for bl.a. offentlige toiletter i Folkepar-
ken, samt en stadeplads på det kommende Banetorv. 
På det nye lokalråds første møde, blev det vedtaget at have større fokus på opga-
ver udenfor byfornyelsen. Det første synlige resultat af dette er ungdomscafeen 
Free-zone der holder til i kælderen under biblioteket. 
Et kæmpe skulderklap, og stort tillykke til Heidi Daugaard og Kætil Rokkjær, der 
har lagt mange kræfter i dette projekt.  
Et andet stort projekt, som har løbet over flere år, er Aktivitetsparken bag tennis-
banerne. Aktivitetsparken består af stier, undervisningsrum, legeredskaber mv. 
Arbejdsgruppen bag projektet arbejder målrettet på at få projektet til at lykkes. 
Og vi har aldrig været tættere på end nu ☺ 
Brædstrup Lokalråd er startet op med økonomisk støtte fra Erhvervsministeriets 
Landdistriktspulje. Denne håndsrækning har blandt andet gjort det muligt at lave 
vores Brædstrup Film der henvender sig til potentielle tilflyttere. Derudover, har 
vi fået lavet en rigtig flot hjemmeside, www.brædstrup.dk som snart opgraderes 
med en flot ny kalender, der gerne skal fungere som opslagstavle for alle forenin-
ger i 8740 Brædstrup. Dette forventer vi os meget af. 
Slutteligt vil jeg blot opfordre alle til at bruge Lokalrådet til stort og småt. Vores 
fornemmeste opgave er, at være talerør for alle initiativer, der gør Brædstrup 
skønnere og mere attraktiv. 
Og husk, Skønheden kommer ikke indefra, den kommer fra Brædstrup!! 
Af Jens Skifter 
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Det betyder samtidig, at du også kan følge byens 
planlagte aktiviteter her: https://braedstrup.dk/
kalender     

 
 

         Kære medlem! 
 
         Har du en mail     
         adresse, som vi  
         må bruge - 
         opfordre vi dig/jer 
         til, at sende den til  
         kassereren. 
 
        (kontaktadresse på  
         bagsiden). 

Borgerforeningen arbejder pt. på at dele hjem-
meside med Brædstrup Lokalråd.  
 
Find den her:  
 
https://braedstrup.dk/borger-turistforening  

https://braedstrup.dk/borger-turistforening
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Til Opslagstavlen 
 

Planlagte aktiviteter i  2020. 
 

 

15. Februar   Revy præmiere 
 
22. Februar   Fastelavn 
 
23. Marts     Generalforsamling 
 
21. April Rundvisning i Det gamle  
  vaskeri, PCH ejendomme,  
  Water Of Life, Bryghuset,  
  Madstedet i Brædstrup.  
 
26. Maj Deltaet Klosterkær ved Mos- 
  sø med naturvejleder Thoke 
   Østergaard 
 
20. Juni Rundtur i bus i Gl. Bræd-  
   strup Kommune, del 2  
 
23. Juni Skt. Hans 
 
25. august  kl. 19-21. Besøg hos  
  VELUX Collection, Østbirk.  
  Max. 30 pers.   
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I år forsøgte vi os med at afholde et stort kunsthåndvær-
ker-marked. Med 10 kunsthåndværkere og Horsens Mu-
sikskoles Big Band fik vi arrangeret en velbesøgt dag. Kul-
tursamvirket gav os det økonomiske grundlag.  
Et godt klap på skulderen fik vi af en af de deltagende 
kunsthåndværkere, der mente, at det ikke kun er storby-
erne, der kan prale af at udstille kunst af kvalitet.  
Vi har også kunnet invitere medlemmerne på kunstudflugt 
til Lemvig og Bovbjerg Fyr, ligesom vi har været på Hor-
sens Industrimuseum for at se stentryk blive til. Besøgs-
tallene på hver af de 4 årlige udstillinger i Tinghuset ligger 
på 100-200 personer. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lillian Nørgaard formand. 

 
 www.braedstrup-
kunstforening.dk 

 
 
 

Børnehavebørn var 
med til at aflevere 
deres egen kunst på 
Tinghuset. ”Her 
kommer der en rig-
tig kunstner”, siger 
pædagogen.  
Som på tælling krav-
lede børnene frem 
for at se en sådan: 
Erling Kristensen. 

http://www.braedstrup-kunstforening.dk
http://www.braedstrup-kunstforening.dk
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Brædstrup Kunstforening af 1998 
 
Kunst er alsidig og alle kan have sin egen mening om kun-
sten. Der er malerier og skulpturer, der er akvareller, ler, be-
ton og metaller. I Brædstrup er der en ravn i bronze, på 
Brædstrup Skole er der et maleri med birketræer og ved 
Hospice en søhest. Der er akvarel og oliemaling, træ og pile-
flet. Kunst er et samlingspunkt, og kunst kan skille vandene. 
I Brædstrup er der en kunstforening, som har som hovedfor-
mål at udbrede kendskabet til kunst, bl.a. ved at skabe 
kunstudstillinger for alle. Foreningen har hjemme på Tinghu-
set. Hvert år udloddes der blandt foreningens medlemmer 
flere kunstværker, så kunsten også kan komme hjem til folk.         
Udstillingsrummene i Tinghuset er virkelig gode og det ryg-
tes, så der er mange forespørgsler. Bestyrelsen bestræber 
sig på, at udstillingerne er varierede og af anerkendte kunst-
nere. En udstilling har været med lokale kunstnere. I 2016 
opsatte vi i samarbejde med familien til afdøde Ulrik Smedes 
en retrospektiv udstilling af hans 
værker. Der er afholdt udstilling med 
kunst af skolebørn og børnehave-
børn, og det nye loft med lyddæmp-
ning har muliggjort en koncert.     
   
Da Antenneforeningen opløstes fik vi 
midler til en skulptur af Torben Klo-
stergaard. Kunstværket er en bænk 
med ravnen Hugin. I den nordiske 
mytologi er Hugin den ene af Odins 
to ravne, som hver morgen fløj ud i 
verden og hentede oplysninger om, 
hvad der skete, så Odin kunne være 
opdateret. Det passede med, at an-
tenneforeningen havde forsynet 
Brædstrup med nyheder. Nu håber 
vi, at vi kan forsyne Dommerhaven 
med endnu en skulptur. For selvføl-
gelig hører den anden af Odins rav-
ne, Munin, også hjemme her.           
                                                      Hugin hejses på plads  
                                                       af kommunens folk.   
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     LAND OG BYFEST 2020 
har premiere  

Lørdag      den 15. februar  
  

     En revy bliver til. 
  
    Revyholdet er godt i gang med at 
     finde tekster og gode emner til  
    revy 2020.   
   Ang. skuespillere kan vi i år præsentere 
   både Hanne Møllegaard, Johnna Wennerwald, 
   Lars Green Olsen, Morten Pedersen og  
  Peter Andersen. 
  Vores  lys & lydfolk og dansepigerne fra  
  Deepa´s Danseinstitut står også klar. 
Musikken leveres af Bent Søndergaard med flere.  
  
Det er en aften med spisning, efterfulgt af lokalrevy og se-
nere dans.  -   Jo flere vi er, jo sjovere. 
Aftenen kunne erstatte julefrokosten for din virksomheden, 
hvor medarbejderne får mulighed for at have det sjovt 
sammen med kolleger.  OG man slipper for selv at stå for 
maden, serveringen, underholdning og oprydning.  
Det kræver blot, der bestilles billetter og bord på Pejsegår-
den.  
  
Det kunne også være en julegaveide, køb billetten nu, hos 
Fru Olsen til rigtig god pris på 300kr/person (inkl. spis-
ning).  Bestil på  
tlf.2361 0647.   
Betal kontant eller på 
mobilepay nr. 15977 
  
Herefter bestiller man 
billet og plads hos Pejse-
gåden tlf.  7575 1766    
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FASTELAVN 

Fastelavn er mit navn…………. 
Denne sang er efterhånden en fest-
lig og traditionsrig del af fastelavns-
festen, som altid afvikles i Bræd-
strup Skolehal.  
 

Det gode spørgsmål er så: ”Hvad skal man være til 
fastelavn?”– Kat eller kran, Sygeplejerske eller sørø-
ver.  Mulighederne er mange, og det er altid festligt 
og dejligt, når så mange møder op udklædt.  
 
Kom og nyd nogle hyggelige timer og lad snakken gå 
til  kaffe, kakao/saftevand, 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.    

LØRDAG D. 22. FEBRUAR 

2020 KL. 14.00 
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Ture i 2020—det vi ved nuværende  
26. maj: Besøger vi det store naturprojekt i Klosterkær 
ved Mossø. Den oprindelige "vejføring" af Gudenåens 
udløb i Mossø bliver 
genskabt - det er 
det brede vandløb 
til venstre i billedet. 
I midten er det de 
nygravede deltaar-
me i kæret.   
Men—dybest set 
laver naturen det 
meste af arbejdet. 
Gravemaskinerne 
har hjulpet med 
åløb og nye delta-
arme, men når det 
kommer til stykket, er det naturen selv, der styrer. 
Klosterkær-projektet skal ses som en del af en større 
indsats for at genskabe de gode vilkår i Gudenåen.  
 

25. august: VELUX Collection, Industrivej 19, 8752 Øst-
birk. 
Besøget vil kunne byde på oplevelser som: 
Introduktion til, hvordan det hele startede, og hvem  
Villum Kann Rasmussen, VELUX’ stifter og opfinderen af 
VELUX ovenlysvinduet, var som opfinder og virksom-
hedsleder. 
En tidsrejse, hvor I oplever, hvordan VELUX ovenlysvin-
duet har været med til at forme livet under det skrå tag 
– med adgang til dagslys og frisk luft. 
Både historiske og mere moderne ovenlysvinduer, der 
giver et spændende indblik i produktudviklingen og 
markedstilpasningen. 
Forskellige fortællinger om VELUX som virksomhed 
igennem tiden. 

På hjemmesiden vil vi om nogle måneder kunne fortælle 
mere om de forskellige ture. Følg med her: 

https://braedstrup.dk/borger-turistforening   

https://braedstrup.dk/borger-turistforening

