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LANDSBYEN BRANDSTRUP

Parti fra Brandstrup mose

Udarbejdet ultimo 2006
Side 1

Landsbyen Brandstrup ligger tæt på den lidt større by og stationsbyen Rødkærsbro.
Imellem de to bysamfund skærer Hovedvej A26 igennem – men der går en bro over A 26
– som forbinder den øvre del af Rødkærsbro ( Villakvarter og Hal området med
Brandstrup. )
Nutid I Brandstrup:
Brandstrup ligger 1 km fra Rødkærsbro – der er ca 36 husstande I Brandstrup og ca 90
borgere. Bebyggelsen består af Gårde – enfamiliehuse – en kirke ( Fælles med Rødkærsbro ) – en præstegaard - og en systue samt et bilfirma ( Reservedele )
Der er ingen offentlige transport busruter gennem Brandstrup.
Der er private vandværker I byen.
Historie for Brandstrup:
Bynavne, der ender på ” strup ”, kommer oftest fra vikingetiden ( 800 – 1030 e.Kr. ) og
” strup ” betegner ligeledes en ” rydningsby ”.
I 1682 var der I Brandstrup 6 gårde og 6 huse, som ejedes af henholdsvis Skaungaard og
Vindum Overgaard. Udskiftningen af jorder skete I 1770 – 71 som et af de første steder.
Brandstrup kirke er opført I 1869 – 70, væsentligt for midler fra Steenfeldts legat. Den
første kirkeklokke var Herregården Palstrups madklokke. ( Denne blev tilbagekøbt I 1920
`erne )
Faldborg kirke ( Nedrevet ) lå ved Faldborg sø. Et mindesmærke er I 1934 rejst ved stedet,
hvor kirken lå, før den I 1655 blev nedbrudt på grund af brøstfældighed. Sten herfra menes
anvendt på Vindum Overgaard og til Vindum Kirke.
En helligkilde lå ved Faldborg Kirke, en anden på Enggårdens mark vest for Brandstrup
Kirke.
I Vindum sogn fandtes før forrige århundrede 179 gravhøje. Tilbage er 22 gravhøje og en
langhøj.
Landsbyen Brandstrup:
Brandstrup er meget knyttet sammen med Rødkærsbro – både på grund af den korte
afstand, men også på grund af, at dagligvarehandel og de nødvendige butikker og den
Kollektive trafik, som tog og bus findes i Rødkærsbro.
Der er ingen arealer i Brandstrup til udvikling – dog er der tale om, at der skal bygges en
ny præstegård, umiddelbart i forbindelse med kirken, da den nuværende Præstegaard
ligger et stykke fra kirken i dag.
Brandstrup er beliggende i et smukt område – og Brandstrup mose eller sø er et af de
meget rekreative områder.
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Systuen er etableret I den ” Gamle Brugs ”
Brandstrup Kirke set fra Rødkærsbro siden

Brandstrup set fra Rødkærsbro siden
En af de store gårde i Brandstrup
Bebyggelsen i Brandstrup er samlet omkring
de tre veje, der udgør Brandstrup, og som
samles i området ved kirken.

Der er sket en løbende renovering af huse,
således disse fremstår som præsentable.

En af udfaldsvejene fra Brandstrup
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Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op I Bent`s Systue ( Sy
og Dress ) i Brandstrup
Bente Christiansen - 86 659877
Eventuelle ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift og skal afleveres
til: Bente på Systuen
Oplægget fremsendes til kommunen i dec. måned 2006
Efterskrift:
Efter modtagelse i Bjerringbro Kommune fremsendes planen til Viborg Ny Storkommune
til Erhvervs - og Udviklingsudvalget.
Eventuelt kan der på grund af tidsforløbet ske mindre ændringer og omprioriteringer i
fremsendte materiale – men det tror vi på kan afklares med Planlægningskontoret i Viborg
Ny Storkommune.
Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte
Dec. 2006
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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