Vejle Amts Historiske Samfund

Jelling har igen i år kunnet byde på overraskelser. Under murbrokkerne på en grund i Vestergade
dukkede sporene af den store indhegning op. Det nye år vil sikkert afsløre endnu flere!

Nyhedsbrev december 2008
Kære medlem,
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle

glædelig jul og godt nytår.
Foreningen er i årets løb kommet ind i en god udvikling. Der er en fornuftig søgning til foreningens
arrangementer og Årbog 2008 er blevet vel modtaget. Hedensted Kommune har besluttet at oprette
et Kulturmiljøråd, hvor Vejle Amts Historiske Samfund får mulighed for at deltage. Økonomisk har
vi kunnet glæde os over støtte fra flere virksomheder som har taget imod foreningens tilbud om
sponsormedlemskab. Lokale legater har samtidig betænkt foreningen med betydelige beløb. Vi vil
benytte lejligheden til at sige tak for denne opbakning, som i høj grad har medvirket til at gøre det
sjov at være med i foreningens arbejde.

Nye medlemmer
Det kort til hvervning af nye medlemmer der blev udsendt sammen med årbogen har givet flere nye
medlemmer. Vi vil opfordre alle til at gøre brug af kortet, f.eks. ved at give et medlemskab i
julegave. Har man forlagt kortet og ønsker at melde nogen ind i foreningen kan man altid tage
kontakt til et af bestyrelsens medlemmer som herefter vil tage sig af det videre fornødne. Erfaringen
viser at det er den personlige kontakt der er udslagsgivende for om man ønsker at blive medlem af
en forening som vores.
Næste nyhedsbrev
vil blive udsendt i begyndelsen af februar. Hvis du gerne vil have et budskab med ud er du
velkommen til at sende mig en mail herom.
Kommende arrangementer
Husk! Den 27. februar i Egtved handler det om arkæologen Hans Kjær og 10. marts i Hedensted om
udgravningerne i Hedensted Kirke i 2006/07.
Mange venlige hilsner
På bestyrelsens vegne
Lars Bjørneboe
Fmd.

