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Nyhedsbrev nr. 34 - februar 2022

Invitation til årsmøde i
Historisk Samfund
i Kulturremisen
i Brande

Kultur- og konferencecentret RemisenBrande i Brande er
ramme om Hardsyssel Historisk Samfunds årsmøde og generalforsamling 2022 lørdag den 5. marts kl. 14-17. Alle er
velkomne. Adressen på RemisenBrande er Remisevej 1,
7330 Brande.
I 1968 blev en række danske kunstnere inviteret til at udsmykke husgavle rundt omkring i Brande. Det var med til
at gøre byen kendt over hele landet. De mange gavlmalerier er stadig en stor attraktion. Den spændende historie om
dem får deltagerne i Historisk Samfunds årsmøde serveret
af tidligere journalist på Herning Folkeblad, Kurt H. Jørgensen, der har skrevet en bog om gavlmalerierne.
Remisen, hvor mødet holdes, er i sig selv en god historie.
Peder Holt, Brande, vil fortælle om, hvordan Remisen fungerer som møde- og kultursted i dag, og hvordan Brande
blev et jernbaneknudepunkt i starten af det 20. århundrede.

Programmet
for årsmødet er:

Kl. 14.00: Velkomst.
Kl. 14.10: Kurt H. Jørgensen holder foredrag om gavlmalerierne i Brande.
Kl. 15:00: Peder Holt, Brande, fortæller om Remisen og
dens historie.
Kl. 15.15: Kaffe og kage. Pris pr. person, inkl. entré, 150
kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer.
Kl. 16.00: Foreningens generalforsamling med dagsorden
ifølge vedtægterne.
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Hardsyssel Historisk Samfund udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med
stort og småt om arrangementer, hvad bestyrelsen har gang i, og hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

!

Fakta om remisen
i Brande

Af hensyn til kaffen er tilmelding til årsmødet nødvendigt.
Tilmelding kan ske på Hardsyssel Historisk Samfunds
hjemmeside www.hardsyssel.org Tilmelding kan også ske
telefonisk til Gudrun Gormsen på 5153 6560 eller 9740
1887. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 22. februar.

* I 1909 barslede Jernbanekommissionen med ideen om at
føre jernbanen igennem Give, Brande og Herning. I 1912
blev bygningen af banen påbegyndt, og den 1. januar
1914 var man klar til at modtage det første tog i Brande.
* Samtidig med etableringen af jernbanen påbegyndte man
i 1913 bygningen af Remisen. Den blev bygget med otte
spor. Senere blev den udvidet til 14 spor. Remisen var
stedet, hvor lokomotiverne var opstaldet og blev repareret.
* Fra midten af 1950-erne begyndte DSB at nedtrappe brugen af damplokomotiver. Det sidste damplokomotiv i køreplanen kørte i 1969. I 1971 blev Remisen lukket.
* I 1990 tog en gruppe ”branditter” initiativ til at bevare den
gamle remisebygning. Det førte til oprettelse af Foreningen Kulturremisen, der bestod af ildsjæle og frivillige, der
arbejdede aktivt for bevarelsen og genopbygningen af
RemisenBrande.
* I september 2006 blev Brandes nyrestaurerede kultur- og
konferencecenter RemisenBrande indviet.
* Hele historien om Remisen i Brande kan du høre, hvis du
deltager i Hardsyssel Historisk Samfunds årsmøde i RemisenBrande lørdag den 5. marts kl. 14-17. Peder Holt,
Brande, vil på mødet fortælle den spændende historie
– også om, hvordan Brande blev jernbaneknudepunkt i
starten af det 20. århundrede. Du kan også læse mere på
www.remisenbrande.dk

Nyhedsbrev nr. 34 - 2022

VIGTIGT

Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på general
for
samlingen, skal være sendt til formand Gudrun Gormsen
på mailadressen gudrun.gormsen@hotmail.com senest 8
dage før generalforsamlingen.

