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Vi har ved lagt en kopi af den de kla ra -

ti on, som er om talt på side 3 i be ret -

nin gen fra den eks tra or di næ re ge ne -

ral for sam ling i grund ejer for enin gen.
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Forårets kunst- og kultur- tur
Si den 1992 har der i Stor høj Be -
bo er for enings re gie væ ret af holdt
for års tu re til sær ligt spæn den de
lo ka li te ter in den for "kø re af stand",
og al tid un der vejr gu der nes po si -
ti ve be vå gen hed (vig tigt også,
for di vi ger ne hol der fro kost i det
grøn ne) og til del ta ger nes udel te
for nø jel se. Lad os lige re pe te re:

24.5.1992: Det nye kunst mu se um Trap -
holt på nord si den af Kol ding Fjord, samt
Kol ding hus med dets for skel li ge hi sto ri ske 
sam lin ger.

9.5.1993: Her ning Kunst mu se um, Bli -
cher- mu se et på Her nings holm, brun kuls -
le jer ne ved Søby.

8.5.1994: Ran ders Kunst mu se um (Vil -
helm Lund strøm- sær ud stil ling), en ræk ke
kir ker med kalk ma le ri er, samt Brus gård
Pro duk ti ons høj sko le.

1995: ukul tu relt år.

9.6.1996: Lem vig (Pla netsti en, Mu se et
for Re li gi øs Kunst); her fra til Jens Søn der -
gaards Mu se um på Bov bjerg - og vi de re
end nu nord over til Ve ster vig Kir ke og
Syd thy Kunst- og Kul tur cen ter i Helt borg.

25.5.1997: Vej le- eg nen: Ro bert Ja cob -
sen- grus gra ven i Tør skind, Egt ved pi gens
grav, Rav ning gl. Jern ba ne sta ti on (vi kin -
ge tids bro en), Øster Sta rup Kir ke (gra nit -
skulp tu rer), Vej le Kunst mu se um og He -
den sted Kir ke.

Nu gæl der det Aal borg!
Vi mø des søn dag den 17. maj kl. 10.00 på
Gam mel torv mel lem Dom kir ken og Råd -
hu set og ud for sker ind led nings vis by ens
æld ste kvar te rer ("BU DOL FI- BY EN": Hel -
lig ånds klo stret, Jens Bangs Sten hus, Sil -
de pa lad set, Jør gen Oluf sens Gård, Aal -

borg hus; "FRUE- BY EN": Mid del al der li ge
ga der og smukt re stau re re de går din te ri ø -
rer, Vor Frue Kir ke med gra nit por tal). By -
van drin gen af slut tes med Bu dol fi- be søg
(ef ter kir ke tid).

Så kø rer vi til Nord jyl lands Kunst mu se -
um, hvor vi - ef ter at have nydt de med -
brag te klem mer - på reg ner at købe en
rund vis ning. Mu se et blev op ført i 1968-
 72 ef ter teg nin ger af bl.a. Al var Aal to.
Grund stam men i den fas te sam ling er to
dan ske pri vatsam lin ger: ANNA OG KRE -

STEN KRE STEN SENS SAM LING, der spæn der 
fra J.F. Wil lum sens sym bo lis me via mel -
lem krigs ti dens klas si ske mo der nis me
(Weie, Gi er sing, Lund strøm) til 1950'er -
nes CO BRA-m al ere (Ej ler Bil le, As ger Jorn, 
Egill Ja cob sen); KIR STEN OG AXEL P. NIEL -

SENS SAM LING, der spæn der fra Wil helm
Fred dies sur re a lis me til den eks pe ri men -
te ren de kunst fra 1960'er ne og frem (bl.a.
"Fluxus"-kuns tn ere som Addi Köpcke og
Nam June Paik). (Op lys nin ger om sær ud -
stil lin ger ind hen tes.).

Sid ste sta ti on på tu ren bli ver Lind holm
Høje og det mo der ne mu se um dér. Grav -
plad sen med de over hun dre de sten sæt -
nin ger (tre kan te de, ova le, run de, skibs -
for me d e) stam mer fra yng re jern al der og
tid lig vi kin ge tid. Hele om rå det blev dæk -
ket af fly ve sand, hvil ket for kla rer den emi -
nen te be va rings til stand. Bl.a. af dæk ke -
des ved de sto re ud grav nin ger i 1950'er ne 
dele af be byg gel sen og en ny plø jet mark.
Mu se et ind fø jer ori gi nal fun de ne i re kon -
struk ti o ner og pa no ra ma er og gi ver mu -
lig hed for både umid del bar op le vel se og
sag lig for dy bel se, hvad an går be byg gel -
sens skif ten de ud se en de, jord dyrk nin gen, 
hus dyr hol det, på klæd nin gen, be gra vel -
ses skik ke ne osv.

Tu ren fin der sted søn dag den 17. maj
(in den for tids rum met 8.30- 17.15)
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Til mel ding sker på ne den stå en de ske -
ma el ler på an den vis til

Mar gre te Blom gren, Bak ke lod den 2, 
8627 0537, el ler 

Jens Birk Lau rid sen, Æb le heg net 3,
8627 2705.

Vi kø rer i så få bi ler som mu ligt. En tré
med grup pe ra bat på de to nævn te mu se -

er. Sup ple ren de ma te ri a le til til gå del ta -
ger ne.

Ja, jeg/vi del ta ger me gett ger ne i kul -
tur- tu ren søn dag den 17. maj

Navn ____________________________

An tal del ta ge re  _______

Kan stil le bil til rå dig hed

Re fe rat af

Ek straordinær gen er al for sam ling
den 24. marts 1998, kl. 19.30 i Mår slet Sog ne hus

Ved Pal le (for mand), Jens (kas se -
rer), Hen rik (se kre tær), An ders
(ud valg), Åge (ud valg).

Dags or den
1) Be slut ning om mo del for gen nem fø rel -
se af klo a kre no ve ring

Re fe rat
Hel mer Kemp An der sen valgt som ord sty -
rer.

Hel mer kon sta te re de at den eks tra or di -
næ re ge ne ral for sam ling var ret mæs sigt
ind kaldt.

ad 1: 
Den or di næ re ge ne ral for sam ling be slut te -
de, at vo res klo ak skal re no ve res. Der blev
ned sat et ud valg til un der sø gel se af de
øko no mi ske kon se kven ser af de to mo -
del ler, som kom mu nen hav de frem lagt.
Mo del A: Kom mu nen fore står ar bej det

og op kræ ver til slut nings af gift fra de
en kel te grund eje re.

Mo del B: Grund ejer for enin gen fore står 
ar bej det, og sør ger selv for op kræv -
ning.

Pal le ori en te re de om ar bej det i klo -
akud val get, hvis kon klu si on er, at de to

mo del ler øko no misk set er ret ens, og at
kom mu nen vil for de le de sam le de re no -
ve rings ud gif ter li ge ligt pr. grund, ef ter som 
vi lig ger i land zo ne. 

Hen rik gen nem gik kort de to mo del ler.
Her ef ter blev åb net for en liv lig de bat,

hvor man ge til ken de gav de res hold ning til 
de to mo del ler. Alle tal te for mo del A. Der
blev også dis ku te ret ulem per for de
grund eje re, som har klo a krø re ne lø ben de
gen nem de res ha ver, og som der for ri si ke -
rer op grav nin ger i ha ven. På al le grun de
er ting lyst, at så dan ne ulem per må tå les af 
grund ejer ne, og der der for ikke ydes no -
gen er stat ning i den for bin del se. Det blev
dog fore slå et, at be sty rel sen ar bej der for,
at ulem per ne bli ver så be græn se de som
mu ligt, og for sø ger at sik re, at der bli ver
ryd det or dent ligt op ef ter gra ve ar bej det.

Ved den ef ter føl gen de af stem ning blev
Mo del A en stem migt ved ta get.

Re fe rat god kendt



Spiseklubber
Det er ef ter hån den en gam mel tra di ti on, at vi om for året dan ner 
små spi se klub ber, der fun ge rer ca. en må ned.

Som tid ligere til melder man sig ved at af lev ere neden stående slip i ud fyldt stand.

De til meldte bliver så ind delt i klub ber på 2-3 el ler 4 familier, efter hvilke uge dage, der 
er pe get på, og efter fami lie mes stør relse. En klub om fat ter nor malt 6-10 med lemmer.
Når klub ben er dan net, af taler de selv det fornødne: da toer, spisetider osv.

Stan dard
fastsæt tes af de
en-kelte grup per, der 
nor malt væl ger at
spise almin de lig
jævn dansk mad.
Der serveres kun én 
ret, men der kan
sluttes af med en
kage og en kop
kaffe el ler the.

Vi håber på mange
til meld inger.

Til meld ing til spisek lub ber
An tal:    ____ vok sne           ____ bøm        ____ småbøm

   

Fore trukne uge dage (sæt kryd ser):

Man dag  Tirs dag   Ons dag  Tors dag

Af lev eres til Mar grete Blom gren, Bak kelod den 2

el ler

Karen Laurid sen, Æble heg net 3


