Vejle Amts Historiske Samfund

Nyhedsbrev februar 2008
Velkommen til foreningens elektroniske nyhedsbrev!
Med dette elektroniske nyhedsbrev håber bestyrelsen at kunne orientere medlemmer og
samarbejdspartnere om sit arbejde. Vi håber samtidig, at modtagerne vil benytte lejligheden til at
melde tilbage med kommentarer, forslag og ideer til vores arbejde. Brevet sendes til de medlemmer,
der reflekterede på opfordringen til at melde sig til postlisten i forbindelse med udsendelsen af
årbogen, samt til de foreninger, arkiver og museer som sender os beretninger om deres virksomhed
til årbogen. Vi vil opfordre jer til at sende det videre til andre medlemmer eller evt. til mulige
fremtidige medlemmer med opfordring til at tilmelde sig. Hvis du/I omvendt ikke ønsker at
modtage meddelelsen fremover vil vi bede jer melde tilbage snarest muligt. Vi forestiller os at
brevet vil gå ud en gang i kvartalet eller når vi finder, at der er behov for det.
Foreningens hjemmeside
Ved gode menneskers hjælp er det lykkedes at etablere en hjemmeside for foreningen. Adressen er
www.vahs.dk . Vi håber at den vil kunne imødekomme behovet for information om foreningen og
dens aktiviteter fremover. Vi vil bede alle være os behjælpelig med at kigge indenfor, checke
oplysningerne og fortælle os når noget bør ændres eller tilføjes. Vi ser for eksempel gerne at der
under knappen: samarbejdspartnere etableres links til alle de lokalhistoriske foreninger og arkiver,
som vi har forbindelse med. Vi vil prøve at opdatere informationerne med rimelige korte
mellemrum så de altid fremstår som aktuelle.
Kulturmiljøråd
Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet at rette henvendelse til de nye kommuner i det gamle
Vejle Amt med en opfordring til at oprette kulturmiljøråd, således som det foreslås i den ændring af
museumsloven, der skete i forbindelse med kommunalreformen. Kommunens kulturmiljøråd skulle

have til opgave at værne om kulturmiljøerne (dvs. de fysiske minder om fortiden i bred forstand),
at oplyse om hvad de kan fortælle borgerne om fortid og nutid samt deltage i eller tage initiativ til
debatten om hvordan kulturmiljøerne kan indgå i den fremtidige udvikling i kommunen. Målet er at
den moderne kommune sikrer at kulturmiljøerne indgår som et vigtigt og inspirerende element i
kommunens fremtid. Vi forestiller os at kulturmiljørådene skal bestå af repræsentanter for lokale
historiske foreninger (eller lignende organisationer), for Danmark naturfredningsforening og Vejle
Amts Historiske Samfund. Derudover bør der efter vores opfattelse være repræsentanter for
kommunalbestyrelsen og for forvaltningen.
Nyt navn for foreningen?
Vi har kunnet mærke at nedlæggelsen af Vejle Amt har betydet at foreningens navn skaber
forvirring og giver anledning til misforståelser. Bestyrelsen har derfor drøftet muligheden for at
ændre navnet til: Historisk Samfund for Sydøstjylland. Årbogen ville i givet fald komme til at
hedde: Historisk Årbog for Sydøstjylland. Vi vil formentlig stille forslag herom på det kommende
årsmøde, men hører allerede nu gerne kommentarer hertil.
Årsmøde 2008
Foreningens årsmøde er fastlagt til lørdag den 17.maj 2008 og vil finde sted på Palsgaard ved
Juelsminde. I tilknytning hertil håber vi at kunne høre foredrag om og besøge såvel herregård som
virksomhed. Mere herom på hjemmesiden og i indkaldelsen til mødet som vil finde sted omkring
den 1.april.
Sommerudflugt
Sommerudflugten er planlagt til den 30.august 2008 og vil formentlig komme til at handle om de
spændende nye udgravninger omkring Jelling. Mere herom på hjemmesiden og i udsendelsen i
forbindelse med årsmødet.
Næste vinters aktiviteter
Bestyrelsen skal på sit møde den 27.marts diskutere den kommende vinters arrangementer. I den
forbindelse modtager vi gerne forslag og ideer til såvel indhold som til tid og sted. Hvis man går
med planer eller ønsker om et arrangement, hvor Vejle Amts Historiske Samfund kan være til nytte
med økonomisk støtte og mulighed for at bringe arrangementet ud til en større kreds kan det være
en ide at henvende sig til bestyrelsens medlemmer. Arrangementer som skal afvikles i efteråret
2008 (august til november) annonceres igen i år i udsendelsen til medlemmerne omkring 1.april og
skal derfor være fastlagt inden da.
Årbog 2007 og DVD om livet i Vejle Amt 2006
Såvel årbog som DVD kan nu købes via den lokale boghandel eller endnu nemmere via
hjemmesiden! Brug dem som gode gaver til venner og bekendte i ind- og udland!
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Lars Bjørneboe
Fmd.

