
Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland  -
Maj 2016 

 
Årsmøde 2016 
Årsmødet med generalforsamling og foredrag finder sted den lørdag 21. maj 
2016 kl. 13 - 16 på Industrimuseet, Gasvej 17, 8700 Horsens. 

 
Program 
Kl. 13.00 til ca. 14.00: Årsmøde 
Dagsorden: 
Velkomst ved formanden 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab og budget ved kassereren. 
4. Valg til bestyrelsen  

o På valg er Erik	Voss,	Metha	Lange,	Karsten	Merrald	Sørensen	og	
Astrid	Wandel, der alle modtager genvalg, samt Peter	Bjørn	
Larsen, der ikke modtager genvalg. 

o Hertil kommer, at Ulla	Kellermann siden sidste årsmøde er 
udtrådt af bestyrelsen, og at Conni	Ramskov har bedt sig fritaget 
for sit hverv. De var begge valgt for perioden frem til 2017, hvorfor 
der skal vælges to medlemmer for den resterende valgperiode på 
et år. 

5. Valg af revisor.  
o På valg er Leif	Solberg	Andersen, der ikke modtager genvalg. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2017.  



o Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2017 uændret er 225 kr. 
7. Indkomne forslag.  

o Forslag, der ønskes behandlet, sendes skriftligt til formanden Erik 
Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand, 7120 Vejle Ø. Mail: 
eriktoftgaard@mail.tele.dk senest en uge før årsmødet. 

8. Eventuelt. 
Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord (gratis for foreningens medlemmer) 
Foredrag om COOP 

9. Kl. 14.30 til 16.00: Museumsinspektør Kristoffer Jensen vil holde 
foredrag med titlen "COOP, den danske brugsforeningsbevægelse 
gennem 150 år." 

10. Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen. 
11. TILMELDING: Tilmelding gerne senest den 17. maj 2016 af 

hensyn til serveringen ved at trykke på tilmeldingsknappen på 
http://www.hsso.dk/foredrag/aarsmode-2016 eller mail: 
hssovejle@gmail.com 

 
 

Bovballe Mølle 
En kultur- og naturperle. 

 

Tid: Byvandring tirsdag d. 7. juni kl. 19.00 2016 på Bovballe Mølle (parkering 
i gården). 



Sted: Bovballe Møllevej 111. 7000 Fredericia 

I dag ejes Møllen af Søren Johannesen fra Ventegodt. I foråret kontaktede 
Søren museet om en mulig medvirken til renovering af møllen, men det er 
mere end vi kan magte. Vi synes det kunne være interessant at få lidt mere at 
vide om møllen, dets ejere og det smukke Vi har fået Folmer Troelsen, der er 
opvokset i området til at komme og fortælle, og måske kan andre også 
bidrage. Museet er vært ved en kop kaffe m. brød, (25 kr.) som vi nyder på 
møllen. 

Har du/I lyst til at deltage, men har problemer med at komme derned så 
kontakt Metha Lange tlf. 23865142 eller Inger Skov 75942367 eller send en 
mail til museet. Mail: smidstrupoma@gmail.com 

 
--------- 

Til Smidstrup byfest i uge 31 har Smidstrup Museum følgende 
arrangementer. 

 

Traditionen tro er der høstdag på Nørrevang 101 i Smidstrup fredag d. 5. 
August fra kl. 14-17. 

Der vil blive høstet med le, aflægger og selvbinder. Kornet tærske med plejl 
og på et gammelt tærskeværk. Der er lejlighed til at se de gamle 
markredskaber, som museet opmagasinerer på Nørrevang. 
Der kan købes æbleskiver og kaffe/te som kan nydes i haven. I dagens 
anledning er der opstillet en hoppeborg til børnene. 

 



På byfestpladsen Præstegårdsvej får vi besøg af 

Det Rullende Hørværksted, lørdag d.6 og søndag d. 7. august. 

En gruppe af Køng Museum Støtteforenings medlemmer viser processen 
med at bearbejde hør, som man gjorde det i 1774 og nogle 1000 år før den 
tid.  
Byfestpladsen er åben lørdag fra kl. 8.00- 17.00 søndag fra kl.11.00-17.00 

 

Sommerudflugt 
Tid: Lørdag den 20. august 2016 kl.13.30 – ca. 17  
Sted:  Engelsholm Slot og Nørup Kirke. Kaffebord på Engelsholm.  

I 1730erne påbegyndte Gerhard de Lichtenberg en omfattende restaurering 
og ombygning af slottet. Han tilføjede bl.a. de særprægede løg kupler, 
opførte en stor trelænget avlsgård og anlagde parken i fransk stil. Siden 1940 
er slottet ejet af en selvejende institution og drevet som højskole. 
Nørup Kirke er opført i 1200-tallet og hørte fra 1586 til 1935 til Engelsholm 
Slot, der har været ejet af adskillige kendte adelsslægter, hvoraf flere har sat 
deres præg på kirken. 
Vi starter på Engelsholm med rundvisning og foredrag om slottets historie, 
hvorefter vi kl. 15.30 drikker kaffe på stedet. Senest kl.15.55 kører vi til Nørup 
Kirke, hvor Poul Ulrich Jensen vil vise os rundt i den smukke kirke. 
Tilmelding til sommerudflugt med oplysning om antal kuverter til kaffebord à 
kr. 67,50 senest lørdag den 13. august 2016 på foreningens hjemmeside 
www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com 

 

Præsentation af ”Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2016” 
Tid: Torsdag d. 6. oktober 2016 KL. 16.00 

Sted:  Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle 

 

Husk: Får du nys om begivenheder, der kan være af interesse for 
modtagerne af nyhedsbrevet, så skriv til vosserik@gmail.com 

Desuden kan du hjælpe med at få udbredt nyhedsbrevet ved at oplyse 
venner og bekendte om tilmeldingsknappen på www.hsso.dk - den sidder lige 
til højre ”Få Nyhedsbrevet på e-mail” 



 


