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Foreningens medlemmer vil være fortrolige med Engelsholm slot og måske også med den nyrestaurerede
barokhave. I maj 2009 er slottets riddersal ramme om en række klaverkoncerter med musik af Haydn. Det
er sjældent man kan komme indenfor og opleve rummene i en af de sammenhænge som de blev skabt til,
men her skulle der være en chance! Læs mere herom på www.vejleklassisk.dk, hvor man også kan hente
hele koncertprogrammet!

Nyt fra bestyrelsen
Årsmøde 2009 finder sted den 16. maj kl. 13 på Vingsted Mølle. Efter årsmøde og en kaffepause vil
Morten Stenak fra Kulturarvsstyrelsen holde foredrag om styrelsens fokusering på kulturmiljøer.
Morten Stenak har deltaget i udarbejdelsen af rapporten om kulturmiljøer i Vejle amt og vil
illustrere foredraget med eksempler fra det gamle Vejle Amt. Efter mødet håber vi at kunne besøge
et eksempel på et kulturmiljø i nærheden eller Vingsted Historiske Værksted.
Sommerudflugten 2009 den 29. august vil gå til Harteværket og egnen omkring Donssøerne. Den
præcise rute og hvad vi vil kigge på er endnu i støbeskeen.
Hedensted Kommune har meddelt os at man vil oprette et kulturmiljøråd, som vil kunne deltage i
diskussionen om minderne om kommunens og dens indbyggeres liv i den nære og fjerne fortid. Det
er vores håb at Kulturmiljørådet vil kunne bidrage til at give vores liv et lokalhistorisk perspektiv.

Det glæder os meget at have mødt denne forståelse fra kommunens side og håber at det bliver til
gensidig gavn og glæde.

Kommende arrangementer
Mødet om arkæologen Hans Kjær fredag den 27. februar i Egtved har desværre måttet aflyses, da
foredragsholderen er blevet alvorligt syg. Vi håber dog at kunne vende tilbage i en kommende
sæson med en ny mulighed for at høre om denne spændende person

Udgravningerne i Hedensted kirke
10.marts 2009 kl. 19.30 i Hedensted Kirke, Kirkegade 15, 8722 Hedensted. Museumsinspektør
Hans Mikkelsen fra Nationalmuseet fortæller om fund og perspektiver i de seneste udgravninger i
og omkring kirken i Hedensted

Rådhuse i Fredericia
Deltagerne mødes den 21. marts 2009 kl. 14 ved det tidligere rådhus på Bülows Plads. Tilmelding
senest mandag den 16. marts er nødvendig og kan ske til Kirsten Øbro på tel. 7556 3056 eller email: hogk.oebro@skfr.dk

Byvandring i Christiansfeld
Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19 er der mulighed for at se de fine nyrestaurerede bygninger
sammen med arkitekt Jørgen Toft Jessen, Haderslev. Også her er tilmelding nødvendig til Erik Voss
7553 0447 eller e-mail: vosserik@gmail.com

Projekt flere medlemmer
Udsendelsen af et medlemshvervekort er blevet taget vel imod! Vejle museum modtager et par nye
indmeldelser om ugen! Hvis du har et kort liggende ubrugt, var det måske en ide at tænke på
naboen, arbejdskolleger eller familie? Et medlemskab kunne være en fornem fødselsdagsgave! Vi
har i øjeblikket ca. 560 betalende medlemmer og håber med jeres hjælp at nå de 650 i januar 2010!

Vejle Amts Historie
Vejle Amts Historie 1794-2006, redigeret af Lars Bjørneboe og Karen Skovbjerg, og med bidrag af
en lang række tidligere medarbejdere og historikere forventes at udkomme 01.10.2009. Bogen vil
være på ca. 400 sider, rigt illustreret og koste ca. 250 kr. i boghandelen og 200 kr. i subskription. Vi
har i den forbindelse brug for forbindelser til f.eks. personaleblade o.l. hvor vi kan reklamere lidt
for dette værk, som vi håber, vil blive årets julegave til alle tidligere medarbejdere i Vejle Amt!
Forslag og adresser kan sendes til Lars Bjørneboe på albjoerneboe@mail1.stofanet.dk

Tips om lokalhistorie
Vi hører gerne fra jer vedr. lokalhistoriske arrangementer der kan være af interesse for en bredere
kreds! F.eks. denne fra Horsens Museum:

Bedre Byggeskik
23. januar 2009
Ny særudstilling på Horsens Museum:
Bedre Byggeskik - bevægelser og bygninger
24. januar til 17. maj 2009
Foreningen Bedre Byggeskik satte med sine
mange initiativer for arkitekter, håndværkere og
bygherrer sit præg på byggeriet i Horsensområdet
og resten af Danmark i perioden 1915 til 1965.

Bedre Byggeskik stod bag mange huse fra især 1920'erne, som i dag er så eftertragtede på grund af
deres gedigne og gennemarbejdede arkitektur. De mange lokale eksempler på udstillingen er en god
introduktion til Horsens, men de fleste vil kunne finde tilsvarende huse i hele det gamle Vejle Amt,
både på landet og i byerne.

Næste nyhedsbrev ventes at udkomme ca. 1. april

