Vejle Amts Historiske Samfund

Ved Horsens Klosterkirke er der i 2008 foretaget store udgravninger
i forbindelse med omlægning af kirkegården. Udgravningerne har blandt andet
afdækket den bygning man formoder var den oprindelige latinskole

Nyhedsbrev april 2008
Kære medlem
Dette nye nummer af foreningens nyhedsbrev sendes denne gang både elektronisk og pr. post
sammen med indbydelse til årsmøde mm. Benyt lejligheden til at besøge foreningens hjemmeside
(www.vahs.dk) og til at sende din e-mail adresse til formanden (info@agbj.dk) eller kassereren
(vahsvejle@gmail.com) så du fremover modtager nyhedsbrevet direkte.
Vejle Amts Historiske Samfund er nu på banen med programmet for 2008!
Årsmødet den 17.maj 2008 kl. 13 på Palsgaard, Juelsminde: Nyt navn til foreningen?
Foreningens nuværende navn har på det seneste givet anledning til misforståelser. Det er som om
nedlæggelsen af Vejle Amt også betyder at en forening med vores navn har nedlagt arbejdet!
Bestyrelsen har derfor besluttet at vi på årsmødet vil stille forslag om en ændring af vedtægterne
således at foreningens navn ændres til Historisk Samfund for Sydøstjylland og at årbogen fremover
vil komme til at hedde Historisk Årbog for Sydøstjylland. For at undgå misforståelser skulle det
suppleres med en kort notits inde i årbogen der fastslog at foreningen dækker Horsens, Hedensted,
Vejle, Fredericia og Kolding kommuner samt den del af Ikast Brande kommune som tidligere
omfattede Nørre Snede kommune.
Sommerudflugten den 30.august 2008 til Jelling
De seneste udgravninger har givet nye perspektiver til de gamle monumenter. Vi vil høre herom og
siden blive vist rundt i byen Jelling, udgravningerne, højene og kirkerne. Der arbejdes med
programmet.
Reception i anledning af årbog den 29.oktober 2008 kl. 16 på Vejle Kunstmuseum
Vi vil igen i år præsentere vores nye årbog ved en reception i cafeen på Vejle Kunstmuseum, for
medierne, bidragyderne og medlemmerne. En eller to af årbogens forfattere vil uddybe deres bidrag
til årbogen. Alle medlemmer er velkomne!

Kontingentindbetaling
Ligeledes vedlægges indbetalingskort. Kontingent er uændret kr. 170,-. Beløbet bedes indbetalt
snarest og senest den 20. maj 2008.
Det er vigtigt at benytte vedlagte indbetalingskort, da indbetalingsnummeret danner grundlag for
placeringen af betalingen. Betaling via pengeinstitutternes netbank er typisk gebyrfri.
Årbogen forventes udsendt i slutningen af oktober måned.
Fik du ikke købt den udgivne DVD ”Midt i Danmark” Indtryk og aftryk af livet i Vejle Amt i året
2006, så kan du bestille den sammen med betaling af kontingent.
Kontingentbetaling uden DVD
Kontingent med 1 stk. DVD
Kontingent med 3 stk. DVD

kr. 170,kr. 245,kr. 370,-

Såfremt der måtte være ændringer til adresser m.v. bedes dette meddelt til Benny Andersen,
Egevang 4, 8740 Brædstrup eller endnu bedre på e-mail: vahsvejle@gmail.com
Venlig hilsen
På vegne af
Bestyrelsen i Vejle Amts Historiske Samfund
Lars Bjørneboe

