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Adresselabel 
 

Bestyrelsen: 

Formand 
Jørn Finseth, Skolegade 1A 
Tlf. 4165 9471   
Mail:  finseth@turbopost.dk 
 
Kasserer 
Jane Bønnelykke, Skovvejen 31 
Tlf. 2082 9196 
Mail: jpb@fibermail.dk 

 

Medlemmer 
Kirsten Olsen, Skovvejen 44 
Tlf. 2361 0647  
  
Marianne Overvad, Hvedevænget 25 
Tlf. 7575 3185    
  
Rikke Bjerg, Nørregade 20 
Tlf. 7575 3609  

Glædelig jul & Godt nytår 

Kære medlem! 
Har du en e-mail     
adresse, som vi  
må bruge - 
opfordrer vi dig/jer 
til, at sende den til  
kassereren.  
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Midt i en Pandemi. 
 
Nu er et år i Brædstrup Borger- og Turistforening ved at nær-
me sig sin slutning.  
Det har været et år, hvor vi har måtte aflyse mange af vore 
arrangementer, ja, kun få blev gennemført helt og et enkelt 
delvist.  
Fastelavn i Skolehallen, hvor en flok glade børn, mange med 
deres forældre og bedsteforældre, mødte op og havde en god 
eftermiddag. Vi fik kåret bedste udklædning, kattekonge og 
dronning, inden alle fik varm kakao/kaffe og fastelavnsboller. 
Jeg tror også de udleverede slikposer vakte jubel.  
 
Land og Byfest nåede vi også, at få afholdt inden landet blev 
lukket ned. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til hele  
revyholdet for en rigtig god revy, - ja måske den bedste vi har 
set længe. Efter publikums reaktion havde vi en god lørdag af-
ten samt de to ekstra forestillinger.  
En opfordring til alle: Mød op til næste år og lad os sammen få 
nogle gode og sjove aftener.  
 
Desværre så kom Coronavirusen og landet blev lukket ned. 
Hvad skulle vi gøre? Det begyndte med, at vi måtte flytte den 
planlagte generalforsamling til den 23. september. Alle vore 
planlagte ture bl.a. en tur i bus rundt i gamle Brædstrup Kom-
mune og besøg hos Velterm blev aflyst. Vi forsøgte så med en 
alternativ Sankt Hans Aften. Vi tilbød, at der kunne købes bur-
ger med drikkevarer og så udleverede vi fakler og en båltale. 
Meningen var så, at folk kunne være derhjemme i behørig af-
stand og fejre Sankt Hans på en anderledes måde.  
 
Vi har dog ikke lavet-ingen ting. Som I sikkert har bemærket 
har vi i samarbejde med Brædstrup Kunstforening fået Munin 
til Brædstrup. Munin står flot placeret i Dommerhaven. Gå en 
tur forbi og se det flotte kunstværk. 
Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt 

nytår.        
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Generalforsamling 2021 

 

 Brædstrup Hallens mødelokale 

 

Tirsdag 

 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 ven-
ligst, om det kunne have din interesse.  
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Borger– og Turistforeningen har siden efteråret 2019 delt  
hjemmeside med Brædstrup Lokalråd.  
Find os her:  
https://braedstrup.dk/borger-
turistforening    
 
Tjek altid vores aktiviteter 
her:  
https://braedstrup.dk/
kalender     

Derefter gik valget i gang og følgende blev valgt:  
Henning Jensen, Kirstine Bruun Skifter, Hanne Ras-
mussen, Rasmus Schmidt, Bente Hansen, Inger Hør-
lyck Jensen, Peder Møller Mathisen, Kirsten Olsen. 

Herefter gik man over til valg af stedfortrædere/suppleanter. 

Som stedfortrædere blev følgende foreslået og valgt: Anne 

Bak Kristensen, Britta Wurtz Jensen, Grethe Moosgaard, Erik 

Skottenborg .  

Efter at valget var blevet offentliggjort, blev der orienteret 

om, at der var mulighed for afstemningsvalg og at fristen for 

indlevering af kandidatlister var 4 uger. Der er efterfølgende 

ikke indkommet nogen lister, hvorfor det kommende menig-

hedsråd vil komme til, at se ud som nævnt ovenfor. Når man 

ser på sammensætningen af det nye menighedsråd, vil man 

bemærke, at Borger– og Turistforeningens repræsentation er 

blevet reduceret fra 3 til 2 medlemmer. 
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Til Opslagstavlen 
 

Måske planlagte aktiviteter i 
2021. 

   Se mere i nyhedsbrevet der kommer i foråret 2021 
 

14. Februar   Fastelavn. 
 
20. Februar   Revy premiere. 
 
23. Marts     Generalforsamling. 
 
xx. April     Rundvisning i Det gamle  
      vaskeri, PCH ejendomme,  
      Water Of Life, Bryghuset 
      og Spis Brædstrup.  
 
xx. Maj   Deltaet Klosterkær ved     
            Mossø med naturvejleder           
                    Thoke Østergaard. 
 
xx. Juni   Rundtur i bus - del 2 i 
     Gl. Brædstrup Kommune. 
 
23. Juni     Sankt Hans v. Ring Sø. 
 
xx. august   Besøg hos VELUX Collec-        
                       tion, Østbirk. Max. 30 pers.   

  


 


 

 


 

https://braedstrup.dk/borger-turistforening
https://braedstrup.dk/borger-turistforening
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     LAND OG BYFEST 2021 
har måske premiere  

Lørdag      den 20. februar  
  

         En revy bliver til. 
      
    Revyholdet står klar med en ny 
    revy, hvis forholdene tillader det.  
    Skuespillerne står klar igen.  
   Det første planlægningsmøde skulle have 
   været, men holdet valgte at udsætte  
  det til først i december. Vi tror nok ikke helt  
  på, at revyen bliver i februar.  
  Tekstforfattere er gået i tænkeboxen, men dato-
en tør vi ikke afsløre.  
Vores håb er dog, at vi stadig får lov til at holde land og by-
fest til februar. Bliver datoen ændret, så følg med på facebook 
og vores kalender. MEN det kommer jo helt an på, hvordan 
det går med Covid 19 udviklingen.  
 
Det plejer jo at være en aften med spisning, efterfulgt af lo-
kalrevy og senere dans.  -   Jo flere, jo sjovere. 
Aftenen kan være en erstatning for firmajulefrokosten, hvor 
medarbejderne får mulighed for, at have det sjovt sammen 
med kollegaer.  
Det kræver at I bestiller billetter og bord på Pejsegården.  
Vi tilbyder stadig den fantastiske pris på 300kr/person (inkl. 
spisning).   
 
Bestil billet og plads hos  
Pejsegåden  
Tlf.  7575 1766    
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020   AF FINN WEEL 

Der er traditionen tro valg til menighedsrådene hvert 4. år, og såle-

des også i år.  

Gennem mange år har der været tradition for, at have et 

”fredsvalg” i Brædstrup Sogn. Dette indebar, at man ved en tidlige-

re aftale mellem interessenterne i menigheden, valgte en opstilling, 

der fordelte medlemmerne med 3 medlemmer til Borgerforeningen 

(tidligere Brædstrup Borgerliste) interessenter, og resten til de for-

skellige øvrige interessenter.  

Til dette års menighedsrådsvalg havde Kirkeministeriet ændret 

valgproceduren, således at alle valgberettigede skulle møde til en 

valgforsamling, hvor man opstillede og valgte det nye menigheds-

råd. Dette valg kunne så ændres ved, at opstille en alternativ liste, 

hvorefter der ville blive holdt en regulær afstemning blandt menig-

hedens medlemmer.  

Den 15. september 2020 var der så valgforsamling i Brædstrup 

Sognehus med henblik på at vælge det kommende menighedsråd.  

Der var mødt 47 stemmeberettigede sognebørn op.  

Thomas Christiansen (formand) beskrev menighedsrådet opgaver, 

kompetencer og hidtidigt arbejde for forsamlingen, hvorefter man 

gik i gang med valghandlingen  

Herefter gik man til opstilling af kandidater til det kommende me-

nighedsråd, og følgende blev foreslået:  

Henning Jensen, Hanne Rasmussen, Finn Weel Jensen, Peder Møller 

Mathisen, Rasmus Schmidt, Bente Hansen, Kirstine Bruun Skifter, 

Britta Wurtz Jensen, Inger Hørlyck Jensen, Kirsten Olsen.  

Alle kandidater præsenterede sig og fortalte om, hvorfor de gerne 

ville opstilles til det kommende menighedsråd i Brædstrup sogn. 

Der var efterfølgende mulighed for, at stille spørgsmål til kandida-

terne.  

Derefter blev afstemningsreglerne gennemgået, bl.a. at stemmeaf-

givningen skal være skriftlig og hemmelig. At der kunne stemmes 

på max 4 af kandidaterne (d.v.s. halvdelen af menighedsrådet 

medlemmer), og kun en gang pr. kandidat.      

       Fortsætter på næste side 
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I 2020 kom en ny bronzeskulptur i Dommerhaven 
Brædstrup Borger- og Turistforeningen har siden sommeren 
2019 sammen med Kunstforeningen deltaget i et projekt om at 
få en skulptur af Munin til Dommerhaven. I 2018 samtidig 
med, at renoveringen af Tinghuset var gennemført, blev bron-
zeskulpturen Hugin afsløret, og vi ville gerne være med til at få 
den anden af Odins to ravne til Dommerhaven. 
I 2020 begyndte pengene til projektet lige så stille, at rulle ind 
og kunstner Torben Klostergaard kunne skabe skulpturen Mu-
nin, i bronze. Den 24. oktober 2020 blev skulpturen afsløret af 
borgmester Peter Sørensen. Desværre uden den store festivas 
for vores medlemmer, da pandemien begrænsede vor forsam-
linger til et minimum. Vi håber, at vi en anden gang kan råde 
bod på dette, og invitere til fejring af skulpturens opstilling i 
Dommerhaven.  
Skulpturen er nu frit tilgængelig for alle. Så smut ved passende 
lejlighed forbi Dommerhaven. Kunstværket er smukt placeret 
på den lille bakketop, som tidligere var flittigt benyttet som 
kælkebakke af børnene i Børnehaven Tinggården. Efter at bør-
nehaven flyttede til Ny Tønningvej 1, kom bakken til at være 
en del af Dommerhaven. Bakken må fortsat gerne benyttes 
som kælkebakke og legeområde mv., og skulpturen Munin må 
meget gerne berøres. Den er solidt plantet på bakketoppen, og 
vil ikke tage skade af, at blive klappet og aet og indgå i leg. 
Horsens Kommune har som del af projektet opstillet en bænk 
ved hjertestien ud for den lille bakke, så man kan sidde her og 
beundre Munin og samtidig har et kig ned mod Tinghuset, hvor 
Hugin er på bænken ved Tinghusets hovedindgang. På stien, 
der fører fra Tinghuset ind i Dommerhaven, er der, også i for-
bindelse med projektet, opstillet et informationsskilt om Dom-
merhaven og de to skulpturer Hugin og Munin.   

 
Tale in-
den afslø-
ring, be-
mærk det 
overdæk-
kede 
kunst-
værk på 
den lille 
bakketop 
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FASTELAVN 
(MÅSKE) 

Fastelavn er mit navn…………. 
Denne sang er efterhånden en festlig og 
traditionsrig del når fastelavnsfesten af-
vikles. 
Bemærk: I 2021 flytter den til       
Brædstrup Hallen (minihallen)  
 
Det gode spørgsmål er så: ”Hvad skal 
man være til fastelavn?”– Kat eller 
kran, Sygeplejerske eller sørøver.  Mu-

lighederne 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. 14. FEB. 2021 
KL. 14.00 
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Vores skole, Brædstrup skole anno 2020 

Et flerstemmigt essay af Simon Kjær Lassen, William Gehrt 
Olesen, Kirstine Balle, Julie Skovbølling Holm, Mathias Gudik-
sen Nielsen, Mathilde Valentin Holm og Simon Aagaard 
 
At gå i 8. klasse på Brædstrup skole kan en gang imellem væ-
re hårdt og stressende. 
Afleveringer; der skal afleveres til tiden, og terminsprøver 
midt i november. Det gør mig til tider en smule nervøs, men 
heldigvis har man jo vennerne til, at berolige en og hjælpe en 
igennem hårde tider. Jeg har hele mit liv haft en idé om at ta-
ge på efterskole i 9. klasse, men jeg har valgt at blive på 
Brædstrup skole det allersidste år.  
 
Hvorfor dog, tænker du måske? Det gør jeg, fordi jeg har ver-
dens bedste klasse og lærere. Det er utroligt, hvor meget en 
klasse og især lærerne har noget, at sige i forhold til mit syn 
på hele folkeskolen. Jeg har faktisk fundet ud af, at det bety-
der alt.  
Jeg er blevet klogere på mig selv. Jeg vil gerne lære noget, og 
jeg vil gerne have lærere, der forventer noget af mig.  
På Brædstrup Skole er lærerne dygtige, og de viser hver dag, 
at de bekymrer sig om min faglige og sociale trivsel. De ska-
ber spændende undervisning, og i år har jeg lært nye begre-
ber som fx arv og miljø samt ord som heliocentrisk, konventi-
onel og intertekstualitet. Man kunne måske få den tanke, hvad 
i alverden skal jeg dog bruge dette til, men det er spændende 
at lære noget nyt, og folkeskolen skal jo trods alt gøre mig 
klar til næste station. 
 
På Brædstrup Skole har vi selvfølgelig også de gode gamle fri-
kvarterer, der trods alt en gang imellem redder os fra de til 
tider lange skoledage. Drengene smutter ud og spiller fodbold 
eller basketball, og det er altid sjovt med en omgang tyr (Men 
ikke, når man taber selvfølgelig).  
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Om onsdagen har vi også profilfag. I år kunne drengene melde 
sig på motorlære, hvilket nok er det fedeste, der i år er sket 
på Brædstrup Skole. Dette fag understøtter virkelig den ver-
den, vi møder uden for skolen. 
 
Alle fortjener at have nogle og snakke med, og det har jeg. 
Jeg går i en klasse, som har et stærkt fællesskab og et godt 
sammenhold, hvor vi kan have det sjovt samt fjolle og grine 
sammen. Vi holder af og passer på hinanden, og der er stort 
set ingen, der taler grimt til eller om hinanden, og mobning 
eksisterer ikke, fordi lærerne stopper det i tide.  
 
Opstår der en konflikt, løser vi det i fællesskab med dialog. 
Det er med til, at skabe et trygt læringsfællesskab, hvor jeg 
tør være den, jeg er.  
Der er plads til alle, uanset hudfarve, køn eller religion. 
 
Alle elever burde prøve, at gå i vores klasse på vores skole, da 
tryghed skaber stabilitet og ro, så man både har ro til, at ud-
vikle sig som menneske og samtidig lære en masse.  
En gang imellem har jeg alligevel lidt ondt af lærerne, for vi 
kan jo ikke undgå at larme lidt, når vi bliver lidt for kåde. Det 
fortjener de virkelig ikke. Jeg ved godt, de selv har valgt at bli-
ve lærere, men vi burde faktisk en gang imellem takke 
dem for deres indsats.  
 
Brædstrup skole gør mig til et bedre og mere livsdueligt 
menneske, og er det ikke det, det hele handler om.  
Eller hvad tænker du? 


