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Årsmøde

Indkaldelse til årsmøde den 8.maj på Koldinghus skulle nu være nået ud til medlemmerne og vi
glæder os til at se jer til en diskussion om foreningens aktiviteter i de kommende år og til en
præsentation af en masse ny viden om Christian VII. Vi syntes at temaet fortjente et rigtigt slot,
hvor Christian den VII rent faktisk opholdt sig en del gange!  

Betaling af kontingent for 2010

Samtidig med indbydelsen til årsmødet har vi udsendt kontingentopkrævninger for 2010-11, som vi
vil bede jer betale så hurtigt som muligt.

Foreningens lager af gamle årbøger mm.

Det er omsider lykkedes at få en løsning på en sag som bestyrelsen har arbejdet en del med i det
forløbne år. I forsommeren sidste år gik det op for os, at foreningens lager af gamle årbøger og
øvrige bogudgivelser, som efter aftale med Vejle Amt befandt sig i kælderen i
administrationsbygningen på Damhaven 12, det nuværende Regionshus, var blevet kørt på
lossepladsen under en større oprydning. Region Syddanmark beklagede dybt det skete og har ydet
foreningen erstatning.. Det er vi selvfølgelig glade for, men desværre betyder det også, at vi ikke
længere  kan sælge gamle årgange af årbogen til medlemmer og andre interesserede. Foreningens
restoplag går nu kun tilbage til 2007. Fra 2009 foregår salget gennem Jelling Forlag. Som en slags
erstatning for de forsvundne bøger har vi taget fat på at få scannet samtlige årgange og lagt dem ud
på nettet, så alle om et stykke tid forhåbentlig vil kunne søge efter oplysninger og artikler i de
gamle årbøger. 

Kommuneplaner og Kulturmiljøer

De vedtagne Kommuneplaner  er nu ved at blive offentliggjort på kommunernes hjemmesider.
Nedenstående er tænkt som en introduktion til de medlemmer, der gerne vil ind og se hvad deres
kommune har besluttet sig for med hensyn til udpegning af kulturmiljøer. Bestyrelsen hører gerne
fra medlemmer som har spørgsmål til planernes omtale af kulturmiljøer.



Horsens Kommune: På nettet går man ind under Horsens Kommune /kommuneplan/
Hovedstruktur og retningslinjer, hvor der er et afsnit om kulturmiljøer. Under det efterfølgende
afsnit med kortbilag kan man se de konkrete områder, men ikke detaljer. De kommer først når man
om nogen tid får disse kort til at fungere så man kan zoome ind, (helt ind til den enkelte parcel!).
Inden sommerferien håber man også at få lagt en liste over de udpegede kulturmiljøer ind, derunder
den liste der blev lavet forud for planens udpegelse med kulturmiljøer der skulle supplere de
kulturmiljøer der allerede var udpeget i forbindelse med amtets regionplan. Inden 1.maj afvikles en
række dialogmøder med forvaltningen, hvor interesserede parter kan deltage. Hvis der er nogen fra
Horsens Kommune der sammen med formanden vil deltage i et sådant møde, kan man ringe til Lars
Bjørneboe, 75 65 77 35, snarest.

Hedensted Kommune: På kommunens hjemmeside finder man frem til Kommuneplan
09/Retningslinier for de enkelte emner/kulturhistorie. Man kan også gå ind og se på kort, hvor man
kan zoome ind helt ned til den enkelte parcel! Der er planer om at udvikle et samarbejde mellem
kommunens forvaltning og Glud Museum om sikring og formidling af bevaringsværdier og
kulturmiljøer, og dermed øge fokus på kulturhistorien. For at sikre kommunens bygningskultur vil



Vejle, Fredericia og Kolding Kommuner: De 6 byråd i Trekantområdet, deriblandt vores tre
kommuner, har i slutningen af 2009 vedtaget Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet.
Kommuneplanen indeholder de 6 byråds mål, idéer og retningslinjer for Trekantområdets udvikling
fra 2009 til 2021. Man kan gå ind på den hjemmeside der hedder www.trekantplan.dk eller fra
kommunernes hjemmeside gå ind under planer. Det nemmeste herefter er gå ind under rammekort
og derfra til de enkelte lokalområder og lokalplaner. Man kan zoome ind og se den enkelte
ejendom. Man kan også søge på den enkelte matrikel.Det bebudes at man vil foretage en
systematisk kortlægning og registrering af kulturmiljøerne i trekantområdet. I flere af de gamle
kommuner er der udarbejdet kommuneatlas.

Nyt fra Museerne

Vejleegnens Museer

Forskningens døgn fredag den 23.april

Fredag d. 23. april står i forskningens og arkæologiens tegn på Vejleegnens Museer i
Spinderihallerne. 
Med to rappe foredrag og et kig i mikroskopet inviteres publikum med derind, hvor forskning gør
arkæologiske fund til spændende historier.

Sted: Arrangementet foregår i Pakkeriet, Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Der er fri
entre.

 Frederik den 7. dirigerer slagets gang. Det kunne ligne en militærmanøvre, men er i virkeligheden

en arkæologisk udgravning af den ene af Jellinghøjene



Program:
Kl. 16.00-16.45 Frederik den syvendes arkæologi. 
Foredrag ved Henrik Thrane, Professor em. Henrik Thrane, Institut Lingvistik, Aarhus Universitet.

Kl. 17.00-18.30 Etruskernes dragter og tekstil teknologi. 
Fortælling og arbejdsdemonstration ved Lise Ræder Knudsen, Konservator og leder, Vejle
Konserveringscenter

Kl. 18.30-19.30 Danefæ og skattefund i Danmark. 
Foredrag ved Peter Vang Petersen, Museumsinspektør, Nationalmuseet.

Set gennem forskerens ”mikroskop” arrangeres i samarbejde med Forskningens døgn og Vild med

viden i Vejle.

Museet på Koldinghus

Store Bededagsvandring på volden 
Store Bededags aften, torsdag den 29. april 2010, kl. 19.00, Museet på Koldinghus

I guldalderens København gik man tur på byens volde aftenen før Store Bededag. Man ville
nyde foråret, vise sit pæne tøj frem, se på de andre, og mødes med venner og bekendte. Den
tradition har Koldinghus genoplivet og inviterer til Store Bededagsvandring  torsdag den 29.
april 2010, kl. 19.00. På turen fortæller museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou både om det,
man ser, og det, der var engang. 
Efter vandringen rundt om slottet spiller Flyverhjemmeværnets Musikkorps i Slotsgården, og
der serveres varme hveder og kaffe. 
Læs mere her : http://www.koldinghus.dk/Default.aspx?ID=3176&Purge=True

Trapholt

Designerklapvogne til fri afbenyttelse

Nu er der ikke længere noget til hinder for at tage selv de yngste børn med på kunstmuseum.
Trapholt har netop modtaget to splinternye designerklapvogne fra den danske møbelproducent
Stokke. Klapvognene kan frit lånes af museets besøgende.

Læs hele pressemeddelelsen på nedenstående link, hvor der også kan hentes billeder:

http://www.trapholt.dk/redir/?id=594&lang=dk

Museerne i Fredericia

1.maj – 22.august: Særudstillingen ”Mange jern i ilden” om den mangfoldighed af metalprodukter,
som blev fremstillet af virksomheden Voss siden dens grundlæggelse i slutningen af 1800-årene.
Voss har nemlig lavet meget andet and komfurer!



Åbent: Onsdag, lørdag og søndag kl. 12-16 i den tidligere vagtbygning ved Kongens Port, Øster
Voldgade 1, Fredericia

Tirsdag, d. 11. Maj: Byvandring med start ved den gamle banegård i Oldenborggade, kl. 18,30.
Emne: Færgefart og jernbanetrafik i- og omkring Fredericia før og efter ibrugtagning af
Lillebæltsbroen og Fredericias nye banegård, 14. maj 1935.

Der er stadig nogle eksemplarer tilbage af
foreningens seneste udgivelse:

Magten & Menneskene

Vejle Amts Historie 1794 - 2006. 

Red. af Lars Bjørneboe og Karen Skovbjerg

Pris: kr. 250,00

Forsendelse 80 kr.

Køb den hos din boghandler eller direkte på Forlaget Jelling,
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