
SIDEN SIDST
Nummer 46 Marts 2021

Nyhedsbrev fra J.C. Christensens Hus

Sædvanligvis starter dette årets første nyhedsbrev med indkaldelse til for-
eningens ordinære generalforsamling, der efter vedtægterne skal afholdes 
i marts måned.  Bestyrelsen har dog vedtaget at udskyde årets generalfor-
samling, indtil coronasituationen gør det muligt på en både forsvarlig og 
lovlig måde. Foreningen har tradition for at kombinere generalforsamlingen 
med et spændende foredrag, det agter vi selvfølgelig også at gøre i år. 
Bestyrelsen indkalder, når tiden er inde.

Det er nu tid til betaling af medlemskontingentet, der på 
sidste års generalforsamling blev bestemt til kr 150,-

Venligst benyt kontooverførsel til
7670 – 1624225

Husk venligst navn!

Mange af vore planlagte arrangementer for 2020 måtte som alle andre ste-
der aflyses. F. eks.  den kombinerede genforeningsfejring og grundlovsmø-
de, VestRum udstillingerne i Kr Himmelfartsdagene og juletræstændingen i 
forening med Sogneforeningen. 

Det lykkedes dog at få afholdt årets generalforsamling den 1. oktober ind-
ledt med foredrag af forfatter og tidligere journalist Steen Ole Hedelund 
Jørgensen. Foredraget havde titlen ”Kongen begår statskup i Danmark” og 
var relateret påskekrisen 1920.
Også åbningen i skolernes sommerferie lykkedes. Især de første uger havde 
vi god søgning. 
Allerede nu er VestRum udstillingen 2021 i maj aflyst, men vi håber selvføl-
gelig at kunne åbne for besøg snarest. 

Hold venligst øje med åbningstider på www.jcchristensen.dk eller facebook.



Hvert år modtager vi stadig forskellige effekter fra især slægtninge til 
Karen og I.C.

I år vil vi dog gerne vise en side fra gæstebogen, der er tilføjet i sommeren 
2020. Jeg skriver direkte af:

17/7 -2020
Vores oldemor/mormor Gudrun Østergaard tjente her i huset fra 1929 – 
1930. Hun var meget glad for at være her og fortalte ofte om, at den sidste 
aften I.C. levede, var han i godt humør og hun husker, de spillede kort. 
Hun fortalte også, at til hans begravelse gravede man hullet så stort, at hans 
kiste blev båret helt ned i hullet. 
Hun holdt kontakten ved lige med I.C.s enke i årene efter. Vores oldemor 
blev gift i 1935, hvor hun fik to skeer fra Karen og I.C.s sølvbryllup. Nu med 
vore oldeforældres navne indgraveret i også.

En stor oplevelse at være her
Sebastian og Julie (oldebørn)
Kirsten og Mette (børnebørn)



Bøger til salg i I. C. Huset

Museet har efterhånden en del bøger med og om I.C. Christensen foruden 
en del lokalhistoriske publikationer, som besøgende i museet har mulighed 
for at købe. Eksemplarer af bøgerne er udstillet ved indgangen.

Den seneste publikation, som nu 
kan købes for blot 50 kr. er en fin 
lille bog: ”To Fisketure” af folke-
tingsmand J. C. Christensen. 

Bogen er udgivet i nummererede 
eksemplarer af Bogshoppen, Hol-
stebro i 1998. Bogshoppen eksi-
sterer ikke længere, men det er 
den tidligere ejer af denne, Niels 
Pedersen, som meget venligt har 
doneret restoplaget til museet. 
Niels Pedersen har for år tilbage 
været i huset for at fortælle om 
bogudgivelsen.
De to fisketure-fortællinger, som 
er trykt i bogen, stammer oprin-
deligt fra I. C. Christensens eget 
tidsskrift ”Tiden”, og det er ganske 
fornøjelig og hyggelig læsning om 
en tidsalder, som var.




