Vejle Amts Historiske Samfund

Bindeballe Købmandsgård
Bindeballe Købmandsgård er grundlagt i 1897, samtidig med at Vejle-Vandel Jernbanen blev åbnet.
Købmandsgården er i fuld drift i de originale bygninger som en gammeldags blandet landhandel med personlig betjening.
Købmand Reinholdt Jensen, der overtog stedet i 1972, kan stadig opleves bag de oprindelige trædiske. I købmandsgården kan
du bl.a. købe specialiteter som Bindeballe Bjesk, bitter, brændevin m.m.
I Købmandsgården findes også Danmarks største købmandsmuseum med en udstilling af gamle varer, skilte, inventar m.m.
Samlingen rummer mere end 3.500 forskellige varer. De ældste er mere end 100 år.

Nyhedsbrev oktober 2008
Kære medlem
Endnu er det smukt efterårsvejr, hvor en udflugt til Bindeballe Købmandsgård eller Bindeballe
Station ved cykelstien ad den gamle jernbane Vejle – Vandel kan anbefales!
Invitation til præsentation af Vejle Amts Årbog 2008
Det er os en fornøjelse at kunne invitere foreningens medlemmer til deltagelse i receptionen onsdag
den 29.10.2008 kl. 16 på Vejle Kunstmuseum i anledning af udgivelsen af Vejle Amts Årbog 2008.
Vejle Kunstmuseum har igen i år været så venlige at stille sit smukke cafe-område til rådighed for
en præsentation af den nye årbog for årbogens forfattere og pressen og for de af foreningens
medlemmer der har tid og mulighed for at være med. Vi forventer at to af forfatterne vil fortælle lidt
om deres bidrag.
Tilmelding (af hensyn til serveringen) til Vejle Kulturhistoriske Museum, Flegborg 13, 1.tv., 7100
Vejle tel. 76 43 12 00 eller e-mail: vkh@vejle.dk
Kongsgård og seminarium i Jelling
Udflugten til Jelling lørdag den 30. august forløb i et vejr, som er enhver udflugtsarrangørs drøm:
lunt og strålende sol! Efter museumsinspektør Steen Wulff Andersens redegørelse for de ca. 50
fremmødte medlemmer om de spændende nye fund omkring Jelling og de perspektiver de rejste for
vores forståelse af hele anlægget, drog deltagerne ud i marken til højene. De nyfundne palisadehegn
var markeret i terrænet med rød-hvide pinde. I Vestergade var der desuden lejlighed til at kigge ned
i udgravningen til de konkrete spor af palisaderne. Undervejs fortalte Leif Baun om seminariets
bygninger. Seminariet i Jelling har ligesom seminariet i Gedved sat sit stærke præg på byen. Det
kunne være interessant om medlemmer fra Jelling kunne deltage i det møde der planlægges afviklet
den 27.november i Gedved om forholdet mellem seminarium og by og evt. supplere
foredragsholderne med oplevelser fra Jelling. Se oversigten over vinterens arrangementer og
foredrag som udkommer sammen med årbogen omkring 1. november.

Tur langs de gamle grænser lørdag den 4. oktober
Lokalhistorisk Forening i Vamdrup inviterer VAHS medlemmer til at deltage i en tur langs de
gamle grænser fra tiden 1864 til 1920. Turen afvikles den 4. oktober kl. 10.00-14.00 (tiderne skulle
passe med togene fra Kolding).
Start på Kongeåmuseet overfor Vamdrup Banegård. Derefter køres med bus langs toldgrænser og
statsgrænser. Undervejs fortælles om krigen 1848 på egnen og de gamle veje, der passeres. En del
af turen foregår gennem den smukke Kolding ådal. Pris pr. person: kr. 150 for bus og et let måltid
undervejs. Tilmelding sker fra kl. 8-12: på 7558 1973 (Vamdrup Museum) eller 7558 1294 (Poul
Berrig)
Med venlig hilsen
Lars Bjørneboe
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