Vejle Amts Historiske Samfund

Den gamle herregård Palsgård ved Juelsminde er centrum i et stort kompleks af nye og gamle
bygninger, som sammen med skoven ud mod As Hoved nok er et besøg værd!

Nyhedsbrev juni 2008
Kære medlem
Hermed en lille hilsen fra foreningens bestyrelse inden vi alle giver os sommer og ferie i vold!
Ideer til udflugter i sommerens løb!
Rapporten om Kulturmiljøer i Vejle Amt (som du kan finde på foreningens hjemmeside,
www.vahs.dk) giver fine ideer til små og store udflugter i sommerens løb til spændende (og ikke
altid særlig kendte) steder af kulturhistorisk betydning. Der er ideer både til en aftentur i
sommerlandet, en cykeltur med familien eller en heldagsudflugt med familie og venner!
Årsmøde på Palsgård
Lørdag den 17. maj var der årsmøde på Palsgård med ca. 40 deltagere. Det blev en fin dag og et
godt årsmøde. Historikeren Peter Sørensen fortalte i forlængelse af selve årsmødet den spændende
historie om familien Schou på Palsgård. Fhv. kontorchef på Palsgård (og tidligere medlem af VAHS
bestyrelse!) Knud Søndergård viste om i det fine vejr på det store bygningskompleks med nye og
gamle bygninger på virksomheden og herregården. Stedet er et fint eksempel på et kulturmiljø, der
har fået lov til at udvikle sig på en fornuftig måde, så både det gamle og det nye kan være der!
Foreningen vil gerne takke Palsgård A/S ved Bente Klinke og Knud Søndergård for deres indsats!
Beretning og billeder fra dagen kan ses på foreningens hjemmeside, www.vahs.dk
For de der gerne vil vide mere kan vi fortælle at Peter Sørensens bog stadig kan fås ved henvendelse
til Juelsminde boghandel. Spørg efter:
Peter Sørensen: Palsgaard. Gods og Industri. Einar Viggo Schou – Herbert Schou 1908-1985,
Systime 2003.
Foreningen hedder stadig det samme!
Som nævnt i indkaldelsen til årsmødet stillede bestyrelsen forslag om at foreningen skulle skifte
navn til Historisk Samfund for Sydøstjylland. Desværre var der ikke, trods forståelse for
bestyrelsens forslag, stemmer nok til at gennemføre forslaget om et nyt navn. Forslaget vil derfor
blive genfremsat næste år, men vil dog forinden blive underkastet en grundig drøftelse på de
kommende bestyrelsesmøder.

Nyt medlem af bestyrelsen
Poul Jørgen Ladefoged, journalist med bopæl i Fakkegrav ved Vejle Fjord i Hedensted Kommune
blev på årsmødet indvalgt i bestyrelsen for perioden 2008-10, i stedet for Poul Erik Jeppesen.
Konstituering af bestyrelsen
På sit første bestyrelsesmøde den 9.juni 2008 i Brædstrup konstituerede bestyrelsen sig med Lars
Bjørneboe som formand, Erik Toftgaard som næstformand, Benny Andersen som kasserer og Søren
K. Jakobsen som sekretær.
Forberedelse af vinterens møder
Bestyrelsen arbejder fortsat med tilrettelæggelsen af vinterens møder. Vi planlægger at komme lidt
længere omkring end vi plejer. Indtil videre arbejder vi på at afholde møder i Gedved, Hedensted,
Egtved, Give, Fredericia, Vamdrup og Christiansfeld.
Kulturmiljøråd
Som nævnt i formandens beretning går det støt og roligt med at få oprettet Kulturmiljøråd i de nye
kommuner. Kolding, Vejle, Hedensted og Ikast-Brande kommuner har svaret positivt på vores
opfordring til at oprette et sådant råd, mens Fredericia og Horsens Kommuner trods stor velvilje
overfor dialog med foreningen (og andre foreninger) ikke synes, at det er den rigtige vej at gå. Vi
vil nu koncentrere os om at få kulturmiljørådene i gang i de tre kommuner, der synes at de kan
bruge ideen og overveje hvordan vi bedst kommer videre i de øvrige.
Andre projekter
Bestyrelsen har flere andre projekter i gang eller på bedding, som vi vil fortælle om i kommende
nyhedsbreve (Vejle Amts Historie, et Historisk Atlas for det tidligere Vejle Amt i elektronisk form,
Sponsor medlemmer, gamle årbøger på hjemmesiden, nye medlemmer) Men hvis der rundt i
medlemskredsen er ideer til hvad vi derudover bør arbejde med, hører vi altid gerne om det!
Betaling af kontingent og køb af DVD
Der er endnu medlemmer der ikke har betalt kontingentet. Vi vil gerne opfordre dem til at finde
indbetalingskortet frem og få det gjort og dermed spare foreningen og kassereren for det arbejde og
de omkostninger, der ligger i at udsende en rykker. Vi vil også gerne slå et slag for de gode tilbud
mht. køb af DVD’en om livet i Vejle Amt i 2006 (jf. sidste nyhedsbrev).
Nye medlemmer
Foreningen modtager til stadighed indmeldelser og vi kan se at det især sker på de gamle
medlemmers foranledning. Det vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at forsætte med. Set i lyset
af hvad man får for kontingentet, i form af indbydelse til medlemsmøder, årbogen og gratis adgang
til mange museer er det efter vores opfattelse et rigtig godt tilbud. Indmeldelse kan ske via
hjemmesiden!
God sommer og på gensyn på sommerudflugten til Jelling lørdag den 30. august 2008! Vi mødes kl.
13 ved udstillingshuset /Kongernes Jelling!
Lars Bjørneboe

