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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Lokalhistorisk bog om Rårup Sogn - Titel: Brand Bomber og De Nordre Torper 

Ansøger 
Forening 

Anton Justesen og PE Jeppesen 

Kontaktperson 

Poul Erik Jeppesen 

Adresse 
Vejnavn 

Nøttrupvej 
Nr 

19 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7130 
Bynavn 

Juelsminde 
Postboks 

Telefonnummer 

25480481 

E-mail 
poulerik74@gmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

At synliggøre Rårup Sogns historie for såvel nulevende som for slægter, der 
kommer. Bogen bliver nr. 4 i rækken af bøger om dette emne - og den sidste, idet 
vi så har været hele sognet rundt. Bogen rummer hidtil ukendte oplysninger om 
bl.a. Astrups brand og om søminerne, der under 2. verdenskrig blev droppet over 
Astrup. 
Bogen forventes trykt i 700 eks., og udgives på Glud Museums Forlag. Udgivelse i 
efteråret 2018. Udseende og størrelse bliver som de tre foregående bøger i 
serien. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Fra diverse sponsorer 

Beløb (Kr.) 

45000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

45000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Trykning hos Narayana press Gylling 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
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udgfteriaft(Kr.) 
0,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

15000,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Rårup Lokalråd 5.000 kr (ja) 
A/S Hornsyld Købmandsgård 10.000 kr (ja) 
Sydbank 10.000 kr (?) 
Horsens Folkeblads Fond 5.000 kr (?) 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 

brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 

(713118881-b1bf-471.-0084-03448705087d) 2407-2018 045043 

Side 3 af 4 



Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 
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Hedensted Kommune 

Kultur og Fritid 

Tofteskovvej 4 

7130 Juelsminde 

INDGÅET 

2 6 JULI 2018 

Hedensted Kommune 

Supplerende bemærkninger til ansøgning om tilskud til bogudgivelse 

Referencenr.: 7b118aa1-blbf-47bc-bda4-b3ec8705087d 

Vores ansøgning mangler et beløb for, hvad trykning af de 700 eks. vil koste. Det skyldes, at vi pt. mangler 

at skrive lidt samt lave layout. Vi kender derfor ikke det nøjagtige sidetal, men med vores erfaring fra de tre 

foregående bøger, så vil udgiften til Narayana Press blive ca. 55.000 kr. inkl. moms. 

Vi vil desuden anmode om, at et eventuelt bevilget tilskud sendes direkte til Glud Museums Forlag, så vi 

ikke kommer til at betale skat af beløbet. 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at Anton og jeg ikke tjener en krone på salget af vore bøger. Vi 

modtager hver 20 eks. som forfattereksemplarer. Rundstykker og kaffe — og det går der meget af — betaler 

vi selv, idet en hobby gerne må koste penge. 

Layout og opsætning laves af min kone. Hun er ret skrap til dette, så vi er i stand til at levere hele 

manuskriptet klar til trykning via et USB-stik eller Dropbox — altså ingen udgift. 

Og til sidst — et eventuelt overskud ved bogsalget tilfalder Glud Museum. 

Med håbet om velvillig behandling. 

Havrel9kke på Nøttrup Mark 

25. juli 2018 

PE Jeppesen 
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