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Adresselabel 
 

Bestyrelsen: 

Formand 
Jørn Finseth, Sønderhaven 45 1.4 
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. 2296 4009    
  
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.  

   

 

MEDLEMSBLAD 

 

37. årgang 2021 

Nr. 2 

Redaktion 
Telefon: 2296 4009 

E-mail: overvad10@gmail.com 

 Brædstrup Borger- og Turistforening 
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Et år med udfordringer. 
 

Vi begyndte året med at afholde fastelavn og Revy. Begge ar-
rangementer gik rigtig godt. Til fastelavn kom der ca. 70 børn 
og 30 voksne, så det må vel siges at være ok. Revyen trak og-
så rigtig mange, der kom ca. 1000 personer, der så en rigtig 
god revy.  
Da vi havde afviklet disse 2 arrangementer blev landet lukket 
ned og vi måtte aflyse generalforsamling, ja alle de ting vi hav-
de planlagt.  
I løbet af året havde vi nogle online møder med kommunen, 
hvor vi aftalte placering af scenen og  flagstangen i parken. 
 Da vi igen fik åbnet landet, var der tid til generalforsamling i 
Lokalrådet. Vi har en fast plads i Lokalrådet og var repræsen-
teret ved Jens Skifter der imidlertid ønskede at blive afløst. I 
dag er vi repræsenteret ved Frantz Arboe.   
I  september  fik vi afholdt vores egen generalforsamling. Der 
var genvalg på alle poster.  
Vi kunne nu også tage fat på nogle af de udskudte arrange-
menter. Det første arrangementer vi havde, var besøg i Søn-
derhaven, derefter gik vi til Mejeritorvet, hvor vi begyndte med 
et glas Rose. Derefter fortalte Ragnhild og Vagner Nielsen om 
mejeriet og vaskeriets historie. Så fik vi smagsprøver fra Spis 
Brædstrup, hvorefter både Water of Life og Spis  Brædstrup 
fortalte, hvorfor de netop havde valgt Mejeritorvet. Aftenen 
sluttede med en Gin og Tonic. I alt deltog der 71 medlemmer. 
Næste arrangement for vore medlemmer var en tur i bus i den 
vestlige del af gamle Brædstrup Kommune. Vi have en hel fan-
tastisk tur, hvor vi kom rundt af mange små veje. Helle var en 
fremragende guide på turen.  
Som nogle sikkert har bemærket har vi fået alle ruter i Ring 
Skov malet op, så nu burde alle kunne finde vej. (Følg pilene) 
Næste skridt er at få sat nye pæle med vejnavnene op.  
Lokalrådet er nu i gang med at samle penge til julebelysning 
og vi har besluttet at give et bidrag på kr. 25.000,00 til det ar-
bejde.  
Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nyt-

år.   
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Generalforsamling 2022 

 

 Brædstrup Hallens mødelokale 

 

Torsdag 

 den 24. 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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Et af målene med lege-

pladsen var at skabe 

udearealer som er et helt 

unikt skole- og børnemil-

jø, hvor funktionalitet og 

arkitektur glider smukt 

sammen med det om-

kringliggende byrum – 

bl.a. naturstien som nu 

går gennem skolen.   

Vi ville gerne lave et mil-

jø, som inviterede til leg og læring og som samtidig passede 

naturligt ind i resten af byens udtryk og udvikling og det sy-

nes jeg i al beskedenhed er lykkes rigtig godt. 

I denne tid hvor COVID-19 har spillet en stor rolle i vores 

måde at lave skole på, har vores legeplads fået helt nyt liv.  

Undervisningen har i vid udstrækning foregået udenfor, og 

vores legeplads har 

derfor dannet ram-

men om meget af vo-

res daglige undervis-

ning.  

Det har vi fået glade 

og nysgerrige børn 

med røde kinder ud 

af og det vil vi arbej-

de videre med i frem-

tidens skole, for at 

skabe de bedste 

rammer for læring, 

trivsel og fællesska-

ber for alle børn på 

skolen. 
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Til Opslagstavlen 
 

Planlagte aktiviteter i 2022. 
   Se mere i nyhedsbrevet der kommer i foråret 2022 

 

19. februar   Revy premiere. 

26. februar   Fastelavn. 

24. marts   Generalforsamling. 

 5. juni     Grundlovsmøde  

23. juni   Sankt Hans v. Ring Sø. 

Vore ture i 2022 er nu under  

planlægning, men derom senere.  

  


 


 

 


 

Borger– og Turistforeningen har si-
den efteråret 2019 delt  
hjemmeside med Brædstrup Lokal-
råd.  
Find os her:  
https://braedstrup.dk/borger-
turistforening    
 
Tjek altid vores aktiviteter her:  
https://braedstrup.dk/kalender     

https://braedstrup.dk/borger-turistforening
https://braedstrup.dk/borger-turistforening
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     LAND OG BYFEST 2022 
har måske premiere  

Lørdag      den 19. februar  
  

         En revy bliver til 
    sæt X i kalenderen. 
      
    Revyholdet arbejder allerede nu på 
    en revy, hvis forholdene tillader det. 
    Vores kendte skuespiller Hanne, Peter,  
   Johnna , Lars og Morten. Er klar til kom- 
   me på scenen til året Land og byfest.  
   Dansepiger øver på livet løs . 
  Tekstforfattere er allerede godt i gang og har du 
en oplagt ide til et nummer, så kontakt Kirsten Olsen. 
  
Udviklingen af Covid 19, kan sætte en stopper for vores pla-
ner, så bliver datoen ændret, er det en god ide at følge med 
på facebook og vores kalender. Vi håber det går. . .   
 
Land & Byfesten holdes på Pejsegården med lækker mad, re-
vy og dans.  -   Jo flere, jo sjovere. 
Aftenen kan være en erstatning for firmajulefrokosten, hvor 
medarbejderne får mu-
lighed for, at have det 
sjovt sammen med kol-
legaer.  
 
Så bestil billetter og 
bord på Pejsegården.  
Revy + mad til den fan-
tastiske pris på 350kr/
person.   
 
Bestil billet/plads hos  
Pejsegåden   
Tlf. 7575 1766    
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LEGEPLADS MED LEG, LÆRING OG GOD MOTION   

Af Skoleleder Anders Godsk Høiberg  

På en solskinsdag kan man, fra mit kontor, høre glade børn fra bå-

de skolens legepladser, men også fra børnehaven som ligger lige 

ved siden af skolen. Det er et bekræftende og motiverende miljø at 

gå på arbejde i og en af grundende til, at mit job som skoleleder er 

verdens bedste job.  

Brædstrup Skole ligger lige midt i byen og er derfor et naturligt 

samlingspunkt for byens børn og unge på alle ugens dage. Vi arbej-

der ud fra at vi vil skabe læring, trivsel og fællesskab for alle, og for 

os hænger det rigtig godt sammen med at være skole for hele by-

en.  

I år tog vi det sidste spadestik for at færdiggøre vores nye lege-

plads og resultatet er efter vores mening blevet helt perfekt. Vores 

mål med legepladsen har været at skabe mange forskellige rum for 

børnene at lege og lære i. Legepladsen skal på den måde kunne 

motivere til bevægelse og aktivitet i børnenes frikvarter og i friti-

den. Den er derfor udstyret med redskaber så den indbyder både til 

fysisk aktivitet og afslapning i kroge, ved borde og i gynger. Vores 

skateboardbane er et godt eksempel på en aktivitet, der benyttes af 

både børn og voksne og den er et trækplaster i weekenden, hvor 

der hygges på tværs af aldersgrupper.  

Men legepladsen skal også have en aktiv funktion i børnenes læring 

i timerne. Den er derfor både indrettet 

med talrækker til at kunne hoppe ta-

bellerne i matematiktimerne, bogsta-

ver til at kunne løbe diktaterne i dansk, 

ludo i kæmpestørrelse til den under-

støttende undervisning og mange an-

dre aktiviteter, der bliver inddraget i 

den daglige undervisning. 
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Færdsel i Ring Skov. 
 

Coronarestriktionerne har øget offentlighedens benyttelse af 
den danske natur, i særdeleshed de danske skove. Det øgede 
publikumspres har blotlagt et behov for at få klarlagt reglerne 

for færdsel i private skove i Danmark. 
Mattrup Gods er positiv overfor offentlighedens benyttelse af 
vore skove, og håber at nærværende skrivelse, kan imødegå 

og forhindre misforståelser, således at der er klarhed om, hvor, 
hvordan og hvornår man kan nyde skoven. 

Blandt de overtrædelser af adgangsreglerne vi ofte oplever, 
kan nævnes; Løse hunde, som dels er et problem ift. skovens 
hjortevildt, som er afhængige af områder med fred og ro, men 

også kan skabe utryghed blandt andre skovgæster. 
Færdsel udenfor de befæstede skovveje, som skader skovkul-
turerne, og potentielt kan skabe farlige situationer ifm. skovar-
bejde. Skovens folk skal altid kunne arbejde uforstyrret og med 

vished for, at der ikke færdes folk udenfor skovvejene. 
 

Offentlighedens adgang til private skove er fastlagt i Naturbe-
skyttelsesloven, af hvilken det fremgår at:  

 
Du må gå og cykle i skoven 

fra kl. 06.00 om morgenen til solnedgang. 
Du må gå og cykle på de befæstede skovveje der er marke-

ret på det vedhæftede skovkort. 
 

Al færdsel med motorkøretøjer, herunder ATV´ere, er for-
budt. 

 
Hunde skal altid være i snor. 

 
Har du spørgsmål i relation til skoven eller fauna og jagt, 

eller spørgsmål til færdsel i skoven?  
Ring venligst 

Skoven og drift: Lars Poulsen 2565 4170  
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FASTELAVN 

Fastelavn er mit navn…………. 
Denne sang er efterhånden en festlig og 
traditionsrig del når fastelavnsfesten af-
vikles. 
Sted: Skolehallen v/svømmehallen  
 
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. 26. FEB. 2022 
KL. 14.00 
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Nu er det nemmere at finde vej i Ring 
Skov, når du har lyst til en skovtur 
Brædstrup Borger- og Turistforening har af 
Mattrup Skov fået mulighed for at markere 
fem ruter i Ring Skov. Ruterne er opmalet i 
forskellige farver. 

De eksisterende informationsskilte med 
kort, der viser fire af de fem ruter, er sta-
dig i Skoven.  

På det indsatte kort er vist, hvor informati-
onsskiltene står. I skoven er ruterne af-
mærk med farvede trekantede pile og run-
de mærker. Alle ruter er markeret ved at 
gå ruten i urets retning. Men det er selvføl-
geligt muligt at tage en rute den anden vej 
rundt, ligesom det er muligt flere steder at 
påbegynde og slutte de enkelte ruter. 

Der er parkeringsmulighed nær Ring Skov i 
Brædstrup By på Bredesvej, 8740 Bræd-
strup, eller på hovedlandevejen, Horsens-
vej, ved rastepladserne i Ring Skov. 

Det er i Ring Skov muligt at kombinere Rød 
rute med Grøn rute og gå mellem Grøn ru-
te og Sølvruten samt Gul rute. Gul rute har 
strækninger fælles med Blå rute. Blå rute 
er delvist beliggende i Brædstrup by. Blå 
rute passerer Ring Sø, så går man på blå 
rute, kan man kombinere gåturen med en 
tur rundt om Ring Sø. Turen rundt om Ring 
sø er anvist af Horsens Kommune, se even-
tuelt en turfolder for Ring Sø på Horsens 
Kommunes hjemmeside: https://
horsens.dk/Fritid/Natur-og-Friluftsliv/
Naturture#Turfolder   
Find et par eksempler på de opmærkede 
ruter på vores hjemmeside. 


