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Vigtig information
Dette er sidste Fo-
kus, som vi kender 
det i dag.
Næste år udkom-
mer Fokus kun to 
gange og i en min-
dre udgave.
Læs mere inde i 
bladet.

Redaktionen
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Pjedsted Forsamlingshus
 

 Nye udlejningspriser pr. 1. august 2010
 Salleje fest incl. rengøring  kr.  2.100,- 
 Aftenmøder incl. rengøring kr.  850,- 
 
 Alle priser er incl. moms

 

Bestillinger af forsamlingshuset modtages alle dage på tlf. 75 95 40 93 Kjeld Hindkjær

Wolf-Hunter, Follerupvej 32, DK-7000 Fredericia, Tlf.: 4032 0246  E-mail: info@wolf-hunter.dk

Dansk produceret kvalitetsfoder 
I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet, 
100% GMO-fri og med OMEGA 3 & 6.

Pris for 15 kg fra                                      kr. 295,-

Vi sælger også rygeovne,
overvågningskameraer og 
anti-gøhalsbånd, samt
meget andet til jagt og fritid.

Køb online og få gratis leveret
i Fredericia, Middelfart og
gl. Børkop kommune.

Se vores varesortiment på  
www.wolf-hunter.dk
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Efterår bliver til vinter - bliver til for-
år?
Denne leder skal dække både efteråret 
og vinteren, da næste udgave af Fokus, 
først udkommer i det tidlige forår. Vi 
har i BPI besluttet at ændre radikalt på 
udgivelsen af vores trykte blad Fokus. 
Herom kan læses andetsteds i dette, det 
sidste nummer i 2012.
Der er i skrivende stund, netop indgået 
budgetforlig for Fredericia Kommune, 
og så vidt jeg er orienteret, er der ikke 
sket de store forandringer i den økono-
miske situation for BPI. Der er dog en 
del debat omkring en eller flere lokale 
kunststofbaner til brug for fortrinsvis fod-
bolden i Fredericia.  F-erne har søgt og 
fået bevilliget en lille million til anlæg af 
en kunststofbane og mener, at den skal 
ligge i Madsbyparken ved deres baner. 
Andre klubber mener den skal ligge ved 
Idrætscenteret, til brug for alle klubber 
i kommunen. Hvis der skal kommunale 
kr. i projektet, må det også være rimeligt, 
at alle har adgang til banerne, på lige vil-
kår og en neutral styring af banetimer. 
Det sidste ord er ikke sagt i den sag, så 
følg med i dagspressen for den videre 
udvikling.
Noget meget positivt er det økonomiske 
resultat af Sommerfesten 2012 i Bred-
strup-Pjedsted. Her blev overskuddet 
så stort som kr. 59.000,- og det må si-
ges at være vanvittig flot. Der var også 
mange mennesker på festpladsen til de 
forskellige aktiviteter og det viser, at ud-
valget ramte plet med deres program for 
de fem dage. Som tidligere omtalt, skal 
der en ny styregruppe op at stå, og det 
er stadig muligt at melde sig, hvis man 
mener at kan bidrage lidt til fællesskabet 
ad den vej.

fortsættes side 5
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Gammelby Mølle
 Gammelby Mølles historie kan føres helt 
tilbage til år 1579, hvor den, ifølge de 
talrige dokumentationer der stadig eksi-
sterer, første gang omtales. Møllen har 
været flyttet et par gange – nedbrændt i 
Svenskerkrigen, men siden 1783 har Møl-
len ligget og set ud, som den gør i dag.
Mølleriet, stuehuset er restaureret og 
Mølledammen reetableret, så et stykke 
historie er igen intakt. 
Mølleriet fungerer i dag som café og 
gårdbutik.
Nyd den nykværnede kaffen til lyden af 
møllekværnens rumlen.
Ved arrangerede ture fortæller vi gerne 
historien, viser Stadsstuen med de flotte 
kalkmalerier samt det fungerende mølleri.
Åbningstider
Søndage mellem 11.00 og 17.00.
Derudover er der løbende arrangementer, 
og Møllen kan åbnes efter aftale.
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på 
www.gammelby-moelle.dk.
Gårdbutikken
Efteråret byder på mange spændende og 
smagfulde specialiteter, og naturligvis 
har vi altid mange smagsprøver – så du 
ved hvad du køber eller lægger i kurven 
til kollegaen, dit personale, naboen, en 
nydelsesgave til en du holder af.
Vores fodtøj er udviklet af en professor i 
ergonomi og anatomi.
Arcopédico sko og støvler er produceret 
ud fra 3 grundprincipper.
1. overstykket skal være fleksibelt
2. unikke patenterede såler med dobbelt 
svangstøtte
3. såler, der er karakteriseret ved at 
være lette og smidige ”Man mærker ikke, 
at man har sko på” er en typisk bemærk-
ning fra én, der prøver et par Arcopedico 
sko/støvler første gang.

Sæbe og creme fra Badeanstalten – vel-
være med traditioner
Oplagt til gave. Hvem elsker ikke lidt godt 
til sig selv!
Plastic – nej, det hører da ikke til på en 
gammel mølle – og jo, dette helt unikke 
system fra New Zealand, er vi faldet for.
Lad os fortælle om vores begejstring når 
du besøger os.
Tasker til iPad, lækre kjoler, hatte, ……… 
ja, vi kan blive ved.
Det vil være muligt at finde skønne gaver 
til ham, hende, onklen og bedsteforæl-
drene.
Julen
Starter i november – her pyntes møllen 
med frække nisser, skønne engle, farve-
strålende kugler, kække elsdyr og hvad 
der ellers lugter lidt af jul.
Selveste julemanden ville rykke i tøjlen, 
hvis han fløj over møllen. Her ville han 
med garanti nyde en lille pause, spise en 
æbleskive og lade op til endnu en tørn.
Naturligvis hjælper vi gerne med gaven 
til tanten, bedsteforældrene, konen, 
manden – hvis gaven mod al forventning 
ikke falder i god jord – giver vi naturligvis 
pengene retur.
Mølledag – søndag den 4. november fra 
11.00 til 17.00.
Kværnene sættes i gang kl. 12.00 og 
15.00, og  mølleren vil fortælle,  hvordan 
denne gamle arbejdsplads fungerede i 
starten af 1900 tallet.
Stadsstuen med kalkmalerierne vises 
frem kl. 14.00. Her fortælles historie om 
restaureringen af stedet. Hvorfor hang 
Johannes sig på loftet og andre sandfær-
dige historier.
Der vil også være noget for børnene, 
fiskedam og en kreativ hule i kælderen.
Denne dag har mølleriets café besøg af en 

fortsættes side 5
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Oktober
 31. badminton, DGI-træner ungdom
November
 3.-4. gymnastik, Mørkholtlejr
 10. badminton, ungdomsarrangement
December
 5. badminton, julebadminton
 8. fodbold, julefodboldstævne
Februar 2013
 24. badminton, klubmesterskab 
Marts
 22. badminton, sidste spilledag
 23. gymnastikopvisning i Bredstrup-Pjedsted Hallen
April
 19. Musikalsk Foredrag med Anders Blichfeldt, kl. 20.00 
  i Pjedsted Kultur og Forsamlingshus
 
Har du aktiviteter, som du ønsker skal med i Aktivitetskalenderen, så send en mail 
til bpi.fokus@gmail.com

Tirsdagsklubben
noget for dig?

Ellers handler det for BPI om sport og 
de tilbud, som vi har til jer her i vintersæ-
sonen. Vi mener selv mulighederne er 
mange, og vi håber I finder en aktivitet 
som kan bruges, så krop og hjerne kan 
holdes skarpe til foråret.

Karl Thomsen, formand BPI

Leder - fortsat fra side 3

Gammelby mølle - fortsat fra side 3
kok, der tryller med Johan Bylow lakrids.
Uhm!! – kom, smag og få inspiration til det 
kreative køkken.
Caféen
I caféen serveres dagens kage, friskbryg-
get kaffe, Svaneke øl m. lakrids, franske 
limonader.
Fra 1. nov. æbleskiver og gløgg.
Frokostarrangementer som f.eks. den 
årlige familieudflugt, et frokostmøde, 
barnedåb eller fødselsdag kan arrangeres 
efter nærmere aftale.

Vi glæder os 
til at se jer på 
Møllen
Jette og Pre-
ben Lange
Gammelby Møl-
levej 62
7000 Fredericia
Tlf: 75 56 00 01 eller mobil 23 23 56 89
gammelby@gaardbutikker.com
www.gammelby-moelle.dk
mail@gammelby-moelle.dk

Ingen vinter uden tirsdagsklubben
Vi mødes hver tirsdag fra kl. 9-12 i skyt-
tehuset. Håber vi ses igen i år.

Det selvbestaltede udvalg



6

10 gange i efteråret og 10 gange i for-
året tilbyder BPI gymnastik for de mind-
ste - babyrytmik. Vi mødes hver fredag 
kl. 9 i det lille og varme lokale i hallen. 
De første 5 gange arbejder vi med krop-
pen og kropsbevidsthed. Der er også lidt 
træning til mødrene. Vi prøver at hjælpe 
vores ryg ved at lære at løfte barnet rig-
tigt, og vi bevæger 
os i forskellige styr-
keøvelser. De sid-
ste 5 gange er der 
sansegymnast ik, 
hvor der sanses, 
synges og gynges.
Efter rytmikken er 
der hyggelig snak med kaffe og brød. 
Alt er inkluderet i prisen (se under http://
bpidræt.dk/gymnastik/).
Har du en baby mellem 2 og 10 måne-
der, så kom og vær med. Det kan godt 
være noget for jer.
Se mere her: 
www.bredstrup-pjedsted.dk/gymnastik

Kristine Z. Nüchel

Fokus fremtid
Dette eksemplar af Fokus kan gå hen og 
blive historisk. Bestyrelse og bladudvalg 
i BPI har nemlig besluttet at nedlægge 
Fokus, som vi kender det i dag, og fra 
2013 vil der kun udkomme to numre om 
året. Disse to numre vil koncentrere sig 
om konkrete oplysninger som kalender, 
navnelister og et sæsonprogram over 
de tilbud som BPI udbyder. Der vil også 
være en kort orientering om begivenhe-
der/tiltag, som har almen interesse. Vi 
håber også på et par annoncer/reklamer 
til at dække udgifterne til trykning og di-

stribution. Vi forestiller os udgivelse tidlig 
forår og efter sommerferien, men det er 
ikke helt fastlagt endnu. De to udgivelser 
vil derimod ikke indeholde artikler fra de 
forskellige afdelinger af BPI, omkring de 
aktiviteter, som har fundet sted. Her vil 
vi i stedet for bruge hjemmesiden noget 
mere, og den skal derfor have en lille an-
sigtsløftning.
Fordelene ved det digitale medie, er 
først og fremmest den hurtige distribu-
tion, fra forfatter til læser. Ikke noget 
med at vente to måneder på en bestemt 
historie.

Sæbebobler, massagebolde og ba-
byer

I Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 
starter man tidligt med at dyrke motion, 
lige fra man er to måneder gammel. Det 
er sundt for kroppen og for samværet. 
Når man er hjemme med sit lille barn, 
skal der være tid til bleer, mad og søvn. 
Når man er til babyrytmik, er der også 
plads til at danse, slå kolbøtter, puste 
sæbebobler og give den lille massage.
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Ligeledes er det muligt for læseren at 
reagere omgående på en artikel, med 
ris, ros eller anden tilkendegivelse.
Ulemperne er, at vi mister et flot blad, 
som samtidig er et ”brand”, altså en god 
reklame for BPI, og hvad vi står for. Vi 
vil dog prøve at fastholde en del af dette 
”brand” med udgivelsen at de to ”sæ-
sonprogrammer” i samme opsætning, 
hvis det er muligt. Vi er også klar over, 
at der er enkeltpersoner, som ikke har 
adgang til nettet, og det beklager vi, men 
håber der er hjælp at hente ved naboen 
eller venner.
Vi er helt klar over, at det er et stort skridt 
vi tager her, og det vil for nogen være 
vanskeligt at forstå vores handling. Vi 
har indenfor de sidste 3 til 4 år drøftet 
bladets fremtid flere gange i bestyrel-
sen, men har hver gang konkluderet at 
Fokus skulle være et trykt blad, som det 
du sidder med i hånden. Tiderne ændrer 

sig og brugen af digitale medier  bliver 
mere og mere almindelig, og vi henter 
alle flere og flere informationer på net-
tet. Dette faktum, sammenholdt med at 
bladudvalget i BPI er under et for stort 
arbejdspres, mener vi det er tiden for 
den store beslutning. Dels er Thomas 
næsten alene om at producere bladet og 
hans tid er bedre brugt på optimering af 
hjemmesiden, som vi ser det. Det var da 
også med vemod at bestemmelsen blev 
taget, men vi er enige om, at det er det 
rigtige i den nuværende situation.
Historisk eller ej, nyd dette nr. af Fokus, 
måske det skal gemmes som minde om 
de mange ”klubblade” som er udkom-
met siden 1979, hvor PIF udkom med 
det første nummer. Der er skrevet meget 
siden da, og for fremtiden vil det meste 
komme ud til læseren gennem hjemme-
siden, og vi håber I vil tage godt imod 
vores nye tiltag fra 2013.

Karl Thomsen, formand BPI

Mindre Fokus mere hjemmeside

Vi skruer ned for Fokus, men tilbyder ad-
gangen og mulighederne på www.bred-
strup-pjedsted.dk. Så har du brug for at 
formidle informationer fra din forening  til 
beboere i Bredstrup og Pjedsted, så læs 
videre her.
Jeg har siden Fokus 1, 2009 været til-
knyttet bladet som layouter. Det har ko-
stet en del weekender, men også været 
spændende at være en del af. 
En af mine andre interesser er hjemme-
siden www.bredstrup-pjedsted.dk. Her 
har jeg stået for størstedelen af desig-
net og udviklingen, og kan konstatere et 
flot og stabilt besøgstal. En hjemmeside 

for Bredstrup og Pjedsted uden øko-
nomiske interesser og drevet af frivil-
lig arbejdskraft, med det sigte at samle 
informationer fra området på ét sted. 
Hjemmesiden drives af den lokale TV-
kanal “Det lille Fjernsyn”.
BPIs afdelinger og andre lokale forenin-
ger har været gode til at levere indhold til 
Fokus. Det betyder at vi har kunne udgi-
ve et spændende blad med gode tekster 
og flotte billeder.
Kunne vi opretholde strømmen af ind-
hold, og lægge det på www.bredstrup-
pjedsted.dk i stedet for at udgive det på 
døde træer, så vil vi kunne hjælpe både 
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KOM OG HENT INSPIRATION
Materialer og tilbehør til nisser og trolde sælges.

Nisseværkstedet har åbent hver onsdag fra 
kl. 9.00 – 17.30. Og er fyldt med nisser og trolde.

Se mere på hjemmesiden www.Ullapaaske.dk.

Ulla Paaske
Landsmosevej 41, Pjedsted, tlf. 7595 4695
e-mail : ulla.paaske@bpanet.dk

“Når træerne vokser dig 
over hovedet og rødderne 

stikker for dybt!”

Kontakt  
www.rodmanden.dk

Din lokale rodmand

Se priser 
på hjemmesiden

Galleri Eskely
Keramiker Gurli Hjorth

Vi har altid åbent, ring blot på 
7592 6811.

 (ja, DANKORT har vi også)

Pjedstedvej 66, Gl. Pjedsted
www.Galleri-eskely.dk
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afsendere og modtagere af indholdet. 
Hjemmesiden har omkring 8.000 besøg 
hver måned. Kunne vi løfte hjemmesi-
dens indhold, med endnu mere aktuelt 
materiale og flere relevante informatio-
ner, kan vi gøre siden endnu stærkere, 
og dermed vil den kunne fungere som 
en form for erstatning af Fokus.
Når Fokus nu bliver droslet ned, får jeg 
dermed frigivet tid til arbejdet med hjem-
mesiden. Jeg har i et stykke tid forsøgt 
at finde ud af, hvordan jeg kan gøre til-
gangen til hjemmesiden nemmere for 
alle, der har lyst til at levere indhold.
Jeg er kommet frem til et koncept, der 
hedder DLF-medieService, hvor DLF 
står for Det lille Fjernsyn. Konceptet be-
står af nogle redskaber, som hjælper jer 
som indholdsleverandører, med at plan-
lægge jeres informationer og hvordan I 
kan formidle dem gennem hjemmesiden 
og TV-kanalen, som Det lille Fjernsyn 
består af. 

DLF-medieService har i skrivende 
stund fire værktøjer.

Et nyhedsbrev, som udkommer et antal 
gange om året, med informationer om 
Det lille Fjernsyn, nyt på hjemmesiden, 
nye tiltag, besøgsstatistikker, opfordrin-
ger til forbedringer, tips og ideer med 
mere til indholdsleverandører.

En samling guides, der f.eks. kan inde-
holde 
- kommunikationsmuligheder i området
- brug af hjemmesiden
- brug af TingStedet
- opbygning af en nyhed
- skabelon til en foreningsside
- ekspempel på en kommunikationsplan
- klargøring af billeder til hjemmesiden
- lave en video og lægge den på nettet
- deling af billeder  
- brug Google og andre web-services 
- dokumenthåndtering i en bestyrelse
- din forening på Facebook
- hvad der ellers kunne være brug for

En aftale mellem en forening og Det lille 
Fjernsyn, som er udarbejdet i et samar-
bejde. 
Med udgangspunkt i foreningens behov 
finder vi ud af, hvad foreningens side 
skal indeholde og evt. et antal deadlines 
for levering af indhold. 

En kalender for indholdsleverandører 
og Det lille Fjernsyn, med de forskelllige 
foreningers deadlines, datoer for besty-
relsesmøder, generalforsamlinger m.m.
Find ud af mere på 
www.bredstrup-pjedsted.dk/medieser-
vice
Eller kontakt mig på 
thomas@detlillefjernsyn.dk

Thomas Fragtrup
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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Julefodboldstævne 8. december 
Traditionen tro afholder BPIs fodboldaf-
delingen i år sit julestævne.
Lørdag formiddag er forbeholdt ung-
dommen, mens der gerne skulle være 
en masse kreative hold på banen lørdag 
eftermiddag. Kreative hold, det vil sige 
hold sammensat både fra gymnasiet, 
handelsskolen, nuværende spillere i BPI 
og bekendte. Stævnet er åbent for alle.
Aldersgrænsen om eftermiddagen er 
minimum 16 år.
Der vil ligeledes være en turnering for 
firmahold, og der sluttes af med vores 
traditionelle vejturnering, hvor der spilles 
om Albanis vandrepokal (PS. hvem er 
det nu, der har pokalen pt?) Vi satser på 
rigtig mange deltagere i år, gerne flere 
hold fra den enkelte vej. Vi håber natur-
ligvis også på, at der er mange lokale 
beboere, der vil prøve at invitere sine ar-
bejdskollegaer ud at spille fodbold.
Vi understreger følgende:
- pris pr. hold 200 kr.
- alle hold garanteres mindst 3 kampe.
- medbringelse af drikkevarer i hallen 
medfører bortvisning.
- dårlig sportmansship i forbindelse med 
stævnet på og uden for banen kan med-
føre bortvisning.
Alle puljevindere vil få personlige præ-
mier. 
På vejholdene må der maksimalt være 
1 spiller på et hold, som ikke bor på den 
pågældende vej.
Tilmeldingssedler findes i Bredstrup-
Pjedsted Hallen, ellers kontakt Jørgen 
Hansen 75 95 43 05 / 25 27 13 11
Husk, der vil igen i år være tombola i 
hallen, med mange fine præmier. Så 

uanset hvor sportslig aktiv man vil være 
i weekenden, så er der god mulighed for 
at komme op i hallen og støtte fodbolden 
i BPI. Vi ses forhåbentlig i hallen. Vi har 
brug for Jeres hjælp for at lave et godt 
stævne.

Fodboldudvalget

U14 drenge nærmer sig toppen

Jeg har officielt overtaget roret efter Mi-
chael Sand. Dog er Sand tilstede i det 
omfang det kan lade sig gøre, og vi sup-
plerer stadigvæk hinanden. Derfor har 
Sand selvfølgelig også en stor del af 
æren for de gode resultater - og det er 
netop resultaterne, der her kommer et 
par ord om.
Vi startede sæsonen med et ærgerligt 
nederlag mod Gauerslund. Dette vakte 
dog holdet til live. Vi kunne ikke være 
tilfredse med et nederlag, når vi nu hav-
de trænet hele sommerferien! Derefter 
mødte vi FfF´erne til et lokalbrag, hvor vi 
trak os sejrrigt ud med 4-1. Vi skulle vi-
dere og mødte KFUM, som dog valgte at 
stille med størstedelen af deres A-hold. 
Vi var bagud tre gange, men formåede at 
spille lige op med dem 4-4. Nu var vi klar 
på mere - efter uafgjort mod et A-hold. 
Derefter kom en sejr over Bjert IF på 
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Bliv kunde 
i Nykredit
Ring i dag og aftal et møde med en af 
vores rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder. 

Telefon 44 55 67 20

Gothersgade 17 
7000 Fredericia
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6-2. Så skulle sæsonens eneste neder-
lag hævnes på hjemmebane mod Gau-
erslund - SEJR på 2-1. Udebanekamp 
mod Vonsild - sejr på 7-1. Igen en ude-
banekamp. Denne gang mod FfF´erne. 
Bagud 1-2 med 7 minutter tilbage - vi 
vinder 3-2! Jøsses, en holdånd! Derefter 
hjemmebanesejr på 9-0 over Vonsild. I 
skrivende stund er vi på andenpladsen - 
2 points efter Gauerslund med 2 kampe 
tilbage og en bedre målscore, og vi har 
kun lidt ét nederlag. Som stemningen i 
truppen er, kan vi ikke andet end at gå 
efter 1. pladsen i puljen, og vi har en god 
og stærk tro på at opnå dette (for nogen) 
uventede og MEGET flotte resultat.

Drengene leverer en fornem indsats til 
træning hver gang, og de er topmotive-
rede til hver eneste kamp. Mentaliteten 
er vendt til en rigtig vinderkultur, så den 
største opgave er at blive ved med at 
opretholde dette. Dette ser jeg dog som 
helt naturligt, og der skal herfra lyde en 
stor ros til forældre og spillere for deres 
store indsats. En sæson hvor drengene 
bliver til mænd. Alle udvikler sig - nogle 
går forrest, andre følger med, men in-
gen bliver ladt  tilbage grundet det gode 
holdfællesskab.
Vi træner dels efter KUVs trænerakade-
mis Coerver Coaching og dels hård fy-
sisk træning - og KUN med bold. Sand 
og jeg supplerer selvfølgelig med vores 
egne erfaringer.
Indendørssæson nærmer sig, men vi 

opretholder den gode form, og jeg har 
valgt, at vi også træner udendørs gen-
nem hele året. Derfor skal vi spille 
træningsturnering udendørs helt indtil 
december! Suppleret med indendørs 
fodbold... Indendørstræning mandag og 
udendørstræning onsdag.
Når dette er skrevet, skal det nævnes, at 
der dog er plads til nye tilgange på hol-
det - så hold endelig øjne og ører åbne 
for nye spillere. Grundet en forholdsvis 
smal (men god) trup har vi til tider “lånt” 
spillere fra Martin og Kims U12-hold. Vi 
ser alle dette som et godt samarbejde, 
som er ved at blive etableret. U12´erne 
kan sagtens være med på vores niveau 
og erfaringen fra dette er ikke til at tage 
fejl af...
Med disse ord takker jeg af for denne 
gang og slutter med at sige: VI ER VIR-
KELIG STOLTE AF JERES INDSATS, 
DRENGE!

Anders Gregersen

Yngste årgang i BPI fodbold

Årgang 2005/06/07 har trænet sammen 
hele udendørssæsonen. Og det må 
siges, at spillerne har gjort store frem-
skridt.
Året startede med, at der blev afholdt et 
forældretrænerkursus med instruktør fra 
DBU Jylland. Her blev både spillerne, 
men ikke mindst deres forældre udfor-
dret. Alle fik et indblik i, hvordan fodbold 
kan leges ind, og et rigtig godt redskab til 
dette er forældreengagement i træning.
Kurset klædte forældrene på til, at de 
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“Fryser  madammen – så ring til Mammen”

K.E. Mammen Fredericia ApS
Gl. Ribevej 65.

Tlf. 75 91 31 39.  Biltlf. 40 19 59 39

Everina’s systue
• Design og syning af tøj til børn og voksne
• Omforandring
• reparation

Pjedsted Kirkevej 19,  tlf. 7595 4041
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har haft stjernestunder. Den ekstra ko-
ordinering i denne forbindelse har været 
alt arbejdet værd.
Det er dejligt at se, hvordan selv små 
størrelser går op i fodbold, og gerne vil 
blive bedre til at beherske bolden. Selv 
ømme fødder kan ikke stoppe nogle i at 
deltage i træningen. Der kan øves de fi-
neste vristspark med bare fødder på en 
regnvåd bane. Meget imponerende.
Oven på en god efterårssæson skulle 
der sluttes af, og hvad er bedre end at 
bevise for sine forældre, hvor god man 
er blevet i løbet af sæsonen. Derfor spil-
lede de den sidste kamp mod forældre-
ne, og her stod der meget på spil. Vin-
derne ville få is og sodavand!

Uden snyd (næsten) vandt børnene en 
overlegen sejr, som indbragte dem is og 
sodavand. Hertil kom en medalje for den 
store og gode indsats, de havde vist i 
turneringen.
Nu venter indendørssæsonen – hvor der 
trænes fredag kl. 15:00-16:00. Som træ-
ner, håber vi at se mange af spillerne, så 
vi kan fortsætte udviklingen af boldfær-
dighederne.

Trænerteamet
Micahel Deleuran og Eva Jespersen

kunne hjælpe hinanden og den kom-
mende træner med at bære holdet vi-
dere, idet Jonas Sørensen skulle på 
efterskole. Heldigvis meldte Michael 
Deleuran sig, som den koordinerende 
træner.

At holde styr på ca. 20 børn kan være en 
udfordring, men når børnene elsker at 
spille fodbold, og der er god opbakning 
fra deres forældre, så bliver opgaven lidt 
mere overskuelig.

For at give børnene udfordringer på 
deres eget niveau, blev der i efteråret 
tilmeldt 3 hold, mod et hold i foråret. 
Det betød, at hver årgang kunne møde 
jævnaldrende og jævnbyrdige modstan-
dere. Det har haft en stor indflydelse på 
spillerne, og det har betydet, at alle spil-
lere har haft en positiv oplevelse med 
fodbold. Alle er blevet udfordret og alle 
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BPA har 3 forskellige TV-pakker !
Fuldpakke er standard TV-pakke i BPA

Fuldpakken med 60 TV-kanaler koster 405,- kr./mdr.

Vælg evt. en mindre TV-pakke:

Mellempakke med 35 TV-kanaler til 323,- kr./mdr.

Grundpakke med 26 TV-kanaler til 193,- kr./mdr.

Pakkeskift koster 325,- kr. inkl. moms

Bestil pakkeskift - mail til tv@bpanet.dk eller via brev til
bestyrelsen. Kontakt BPA’s bestyrelse hvis du har spørgsmål.

BPA er bare bedre og billigere!
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NYT TØJ TIL DE GAMLE

I denne sæson har BPIs Oldboys og 
Grand Oldboys fået nyt tøj at spille i. Og 
det har hjulpet på resultaterne, kan man 
se. I skrivende stund ligger Oldboys nr. 1 
i 1. division og satser på, at når vi kom-
mer til sommerferien, så har vi et hold i 
Superligaen, som det hedder i DGIs se-
niorturnering.
En kæmpe tak skal lyde til de sponsorer, 
som har været med til at gøre det muligt 
at få noget nyt spillertøj.

Følgende har sponseret OLDBOYS:
FRECON, www.ONLINEFYSIO.dk, CA-
SINO BODEGA, OJ entreprenør, HJEM.
DK, Andresens VVS og KRAFT BILER
Og de gamle Grand’er ender også som 
nr. 1 i 2. division, så de kigger også efter 
at rykke op. Så der er nye tider på vej i 
BPI på senior Oldboys. Det er aldrig sket 
før, at vi har 2 hold på 1. pladsen i Old-
boys.
Også her skal der lyde en kæmpe tak til 
vores sponsorer.

Maling af klubhus

Søndag den 8. september blev der ydet 
en kæmpe præstation af 15 frivillige, 
som med stor flid og dygtighed samt 
godt humør, fik malet vores klubhus, så 
det nu igen er en af områdets flotteste 
klubhuse. Det var simpelthen en for-
nøjelse at opleve den stor flid, der blev 
langt for dagen fra samtlige frivillige, så 
har man igen fået troen på, at det kan 
lykkes at drive en idrætsforening.

Følgende har sponseret GRAND OLD-
BOYS:
Rengøringsselskabet RENT, CASINO 
BODEGA, KRAFT BILER; Andresens 
VVS, www.ONLINEFYSIO.dk, OJ entre-
prenør, HJEM.DK
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Hold Træner Indendørs- 
Træningstid (fra uge 43) 

Årgang 2006/07  Michael Deleuran 
Eva Jespersen 

Fredag  
kl. 15:00-16:00 

U-9 Drenge 
(årgang 2004/05) 

Christian Specht 
Lars Lodahl 

Mandag  
kl. 16:30-17:30 

U-9 Piger 
(årgang 2004/05) 

Jørgen Hansen Torsdag  
kl. 16:00-17:00 

U-11 Drenge 
U-12 Drenge 
(årgang 2001-02) 

Martin Hougaard 
Kim Okke Hansen 

Torsdag kl. 18:00-19:00 
Lørdag kl. 10:00-12:00 

U-14 Drenge 
(årgang 1999-2000) 

Anders Gregersen Mandag kl. 17:30-18:30 
Onsdag (udendørs) 
kl. 16:30-18:00 

Ynglinge 
(årgang 1996-) 

Rasmus Geertsen Mandag  
kl. 20:15-22:00 

	  

BPI fodboldtræner

I foråret fik BPIs fodboldtrænere nye træ-
ningsdragte. Der skal lyde en stor tak til 
Santrol Europe for beløbet til dragterne.

Tusind tak alle sammen for en fantastisk 
indsats. Tidsplanen holdt. Vi kom igang 
kl. 8.30 og var færdige kl. 14.00.

Tak til Tommy for grillpølser og kartof-
felsalat. Endvidere skal lyde en stor 
tak til Mogens Kristensen og Thomas 
Pedersen fra El-gården, der fredag ef-
termiddag fik skiftet alle pærerne i vo-
res lysmaster. Det er dejligt at få hjælp 
fra vores lokale erhversliv. Thomas og 
Mogens har også samtidig ydet en stor 
indsats for at få vores måltavle tilbage 
i brug, efter at kablerne har været an-

grebet af mus. Tavlen kan bruges, og 
vil inden længe også kunne bruges fra 
klubhuset, så er vores faciliteter tilbage 
i topklassen.
Nok en gang - tak til jer alle.
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Glemt kontingent til 
Beboerforeningen - 
det kan nås endnu!
Skulle du have glemt 
at betale medlems-
kontingentet til Be-
boerforeningen - så 
kan du sagtens nå 
det endnu.

Kontingentet er stadig kun 125 kr. for 
hele 2012.
Har du forlagt girokortet, kan du indbe-
tale kontingentet på 125 kr. i din netbank 
(eller bank) ved at:
- lave en overførsel til konto: 9196 
4578374464, eller
- lave en regningsbetaling (kort-art 73) 
til beboerforeningens kreditornummer: 
83876557.
Husk at oplyse navn og adresse ved be-
talingen.

Den første del af renoveringen af Præ-
stegårdshaven var finansieret af Natur-
styrelsen og oprensningen af søerne 
støttes af Fredericia Kommunes natur-
plejepulje. 

Der er givet dispensation fra Naturbe-
skyttelsesloven til oprensningen, og dis-
pensationen er nu i høring i 4 uger indtil 
23. oktober, hvorefter arbejdet, hvis vi er 
heldige, kan sættes igang.

Lone Herbst Nørgaard

Oprensning af søerne i Den Gamle 
Præstegårdshave
Fredericia Kommune har nu givet tilla-
delse til at søerne i Den Gamle Præste-
gårdshave i Gl. 
Pjedsted må ren-
ses op - og de har 
lovet at dække 
udgifterne 100%.
De der ved, at 
haven tilhører 
kommunen vil 
måske tænke, at 
det manglede da 
bare, men så enkel er verden desværre 
ikke.
Derfor må vi aktivt søge kommunen og 
evt. fonde om økonomisk støtte, hvis 
vi ønsker at haven skal vedligeholdes 
og plejes bedre, end hvad der er afsat 
i kommunens almindelige budget til for-
målet.

I løbet af vinteren 2012/2013 vil søerne 
i præstegårdshaven blive renset op med 
støtte fra Fredericia Kommune. Bille-
derne er fra fællessangsarrangementet 
søndag 19. august, hvor ca. 80 perso-
ner fik rørt sangstemmerne i de dejligste 
omgivelser.  
Foto: Ole Sørensen  
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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Bredstrup-Pjedsted beboerforening fylder rundt!
I dette efterår er det 40 år siden, Bredstrup-Pjedsted 
Beboerforening blev ”født”.

Det skal fejres!

Derfor holder vi en stor fødselsdagsfest i Bredstrup-
Pjedsted Hallen for alle områdets beboere.

Lørdag den 3. november fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Der bliver masser af aktiviteter for både børn og voksne, 
bl.a. musik, oplæsning, spil, hoppeborg og lokalt løb.

Tag naboen og dine børn med og kig ned i Hallen til 
festligt samvær.

Vi byder på en forfriskning, og cafeteriet er åbent.
Bestyrelsen er i fuld gang med at forberede festen.

Følg med på hjemmesiden!
www.bredstrup-pjedsted.dk

Vi glæder os til at fejre dagen sammen med jer!
Bestyrelsen for Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.
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Tlf.: 75 95 41 66  •  Mobil.: 40 62 41 66
Mail: hkren@mail.dk

Akupunktur
Hovedpine – lændesmerter – infertilitet – øjenforkalkning – astma 
– menstruationsproblemer – høfeber – tinnitus – tennisalbue – fros-
sen skulder – maveproblemer – infertilitet – gigt – svimmelhed – 
blodomløb – migræne – stress – søvnproblemer – med mere

akupunktet.net • Tove Bisgaard • tlf 2147 7337

Smidstrup Smede- og Autoværksted
v/ Bjarne Laursen

Madekærvej 1 • Smidstrup • 7000 Fredericia
Tlf. 75 86 00 28  •  Fax 75 86 07 58

E-mail elsebeth@smidstrup-auto.dk
privat: Elbovænget 17, Bredstrup, tlf. 75 95 40 08
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Revyen 2013

Revyfolket er vågnet op til dåd fra som-
merdvalen, og er ved at komme ud af 
hulerne. Omgivelserne mærker ikke 
umiddelbart, at de er vågnet. Men tag 
ikke fejl, de er der. ”De små grå” begyn-
der så småt at tænke i revy-baner. Stille 
og roligt vil tingene udvikle sig de kom-
mende måneder bag kulisserne. 

Badmintonsæsonen er skudt godt i 
gang.
Det summer af liv i hallen onsdag efter-
middag, hvor ungdomsspillerne er kom-
met godt i gang med træningen. Det er 
en stor flok unge mennesker, som alle 
går til den. Skønt at se. Vi glæder os til 
at se hvordan det går de dygtige spille-
re, når de begynder at deltage i stævner 
rundt omkring i hallerne.
Vi glæder os også til at afholde vores lille 
sociale arrangement med ungdomsspil-
lerne. Det er vigtigt, at de kan mødes til 
aktiviter udenfor hallen, og det skal ger-
ne bidrage til at bevare det gode kam-
meratskab og det engagement de læg-
ger for dagen.
Motionsafdelingen er også kommet godt 
i gang. Der er næsten fuldt hus i hallen 
onsdag aften med megen aktivitet og 
indimellem også høje verbale kommen-

tarer. Det er herligt at opleve, at der bli-
ver gået til den, og at engagementet er 
mindst lige så højt hos motionsspillerne 
på banerne.
Fredag er der flere ledige banetider. Vi 
vil rigtig gerne have flere spillere i hallen, 
og det er nemt at blive meldt til. Bane-
fordelingen og dermed ledige banetider 
kan ses på hjemmesiden og fra udvalget 
er det Gert Rasmussen, der står for ba-
nefordelingen. Han kan altid kontaktes 
på telefon 28551040 og besvarer gerne 
eventuelle spørgsmål.
Så  tag fat i ægtefællen, naboen eller en 
bekendt og meld Jer til badminton. Det 
giver god motion og godt samvær i hal-
len.
Vi har planer om at holde julebadminton 
igen i år akkurat, som vi plejer. Hold øje 
med tilmeldingsopslag i hallen.
Vel mødt.

Badmintonudvalget

Datoerne er fastsat. Befolkningen kan 
begynde at glæde sig til forårets store 
revyoplevelse.
Så derfor sæt allerede nu et stort kryds i 
kalenderen torsdag den 14. eller fredag 
den 15. marts 2013.
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Det er ærlig snak…

… når vi siger  
velkommen hos os
Det ligger i sagens natur, at lokalt 
sammenhold spiller en stor rolle hos 
os. Derfor kan du roligt gå ud fra, at 
vores velkomst altid er ægte, når du 
kommer i banken eller henvender 
dig på anden måde.

Giv din økonomi en chance
Hvordan har din økonomi det? Vi 
gennemgår dine konti og skræd-
dersyr den bedste løsning til dig. 
Kontakt kunderådgiver Annette 
Vestergård Hansen på tlf. 7620 3962 
eller email avh@vb.dk og aftal en
uforpligtende snak over en kop kaffe. 

NB-klub er på Nyager 12 i  
Bredstrup.   
Vi mødes på onsdage fra  
kl. 15.30 til kl. 16.30
NB-klubben er Nyager Børneklub, som 
er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.
Ledere er Gunhild og Bjarne Gertz 
Olsen, tlf. 75 95 43 17

Kjærhuset
Håndlavet glas
smykker mm.

Anna Kristensen
Surkjærsgyde 23, Pjedsted

7000 Fredericia
Tlf.: 23 42 45 66
Ring for aftale
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Så er tennissæson 2012 ved at være 
slut. Her på det sidste har vejret ikke 
været det bedste, men vi er dog meget 
tilfredse med det, når vi har haft vore ar-
rangementer.
Klubmesterskaber blev afholdt torsdag 
d. 30. august, lørdag d. 1. september og 
søndag d. 2. september.
Torsdag spillede damerne single og vin-
der i denne række blev nr. 1 Dorthe Niel-
sen og nr. 2 Lene Bang.

Lørdag var det damedouble og miks-
rækkens tur, nr. 1 i mix. blev Birthe og 
Brian Sørensen, nr. 2 Dorthe Nielsen og 
Stephen Jensen.

Damedouble blev nr. 1 Birthe Sørensen 
og Dorthe Nielsen, nr. 2 Lene Bang og 

Hanne Pedersen.

Søndag var det herredouble og her-
resingle, der stod for tur. I herredouble 
blev nr. 1 Stephen Jensen og Karsten 
Esbjerg, nr. 2 Brian Sørensen og Flem-
ming Wollenberg.

I herresingle blev nr. 1 Brian Sørensen 
og nr. 2 Stephen Jensen.
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Vi havde nogle sjove dage med gode 
kampe, ja selv om det er de samme nav-
ne, der går igen!!, så var der flere med.
D. 18. september holdt Flemming og 
Steffen en lille fest med ungdomsspil-
lerne. Der var tennisspil, slik, kagemand 
og kakaomælk, det var en rigtig hyggelig 
sammenkomst.
Om aftenen samme dag, havde senior-
afd. sidste grillaften. Der blev spillet lige 
til det sidste lys forsvandt, så tredje halv-
vej blev med elektrisk lys.

Tak for mad til Peder som er “grillmand”. 
Der har været godt humør og godt vejr 
de fleste samspilsaftner.
D. 11 september var Caroline Wosniaki 
i Fredericia og gav opvisning på rådhus-
pladsen. De der var der, fik et meget 
positiv indtryk af denne verdensstjerne. 
Hendes spil med ungdommen var tål-
modigt og venligt. Rart at se et sådan 
arrangement i byen.
Ja, så er der vel kun tilbage at sige tak 
for i år, i håbet om at alle møder op igen 
når banerne åbner i 2013.

Tennisudvalget

Efterårsfest
Lørdag 27. oktober

kl. 17:30-02:00
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Køb din billet
på nettet inden
1. september

Pris 250,- kr.
inkl. kæmpe ta’selv buffet

Herefter er prisen 295,- kr.

Billetter købes på 
www.bredstrup-pjedsted.dk

80’er DJ

BARTORBEN CHRIS

Vi ses på lørdag!
Bordreservation på 22 44 73 56
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Seniormotion er trukket indenfor i 
idrætshallen efter en ganske god uden-
dørssæson med fin opbakning. Vejret 
har måske ikke været det aller bedste, 
men det er som om vejrguderne har væ-
ret ret venligt stemte tirsdag formiddag. 
Ellers drejer det sig bekendt blot om at 
iklæde sig det rette tøj.
Tirsdag d. 18. september blev der af-
viklet klubmesterskab i krolf. Ca. 20 var 
mødt frem og dysten skulle bestå af 2 
omgange, dvs 2 x 12 huller. Dem som 
ikke kender denne idræt, kan måske fri-
stes til at hævde, at det må være pære-
let at få den famøse kugle puffet i hullet. 
Men hvis det er tilfældet, er det en opfat-
telse mod bedre viden. For det første er 
en krolfbane ikke som en golfbane med 
tæt klippet og meget fint græs. Tværti-
mod, for der er tuer, knolde og mange 
andre forhindringer, og sådan skal det
også være. For det andet er det ikke li-
gegyldigt hvordan slaget rammer kuglen 
og hvilken side af køllen man benytter. 
Sidst men ikke mindst kræver det virke-
lig koncentration. Trods disse kendsger-
ninger sker det alligevel, at en spiller får 
”hole in one”.
Men netop koncentration var der virke-
lig tale om denne formiddag. Ja luften 
næsten sitrede af det. Fra tennisbanen 
kunne vi intet høre, stilheden var be-
mærkelsesværdig, sammenlignet med 
de latterbrøl, der ellers med mellemrum 
udgår fra krolfbanen.
Da dysten var overstået, blev slagene 
talt sammen og sammenlignet. Resul-
tatet blev, at Hans Basse havde vundet 
med kun 64 slag. Et stort tillykke med 
det. På sidstepladsen kom Conny Ja-
kobsen med 96 slag. Med denne store 

forskel, kunne man fristes til at tro, at 
Conny har misforstået reglerne og tror 
det gælder om at få flest slag.

Tirsdag den 25. september var senior-
motionisterne på den årlige udflugt. Den-
ne gang gik turen til ”Humlemagasinet” i 
Harndrup på Fyn. Vel ankommet, dvs 28 
deltagere i egne biler, stod programmet 
på frokost i det tidligere frugtlager, som 
var særdeles hyggeligt indrettet.
Ejeren, som er 3. generation på stedet, 
berettede om Humlemagasinets histo-
rie.
Som navnet siger, har det været humlen, 
der var humlen i det hele, med opkøb af 
dette til videresalg i ind- og udland. Det 
har haft stor betydning tidligere og ind-
til for forholdsvis få år siden. Men under 
sidste verdenskrig, og lige efter, var det 
den fynske tobak, der havde særdeles 
stor betydning, og gav store indtægter 
ved salg til det tidligere kendte tobaks-
firma C.V. Obel i Ålborg. Frugtavl har 
også i en periode haft en vis betydning. 
Fremtidige planer for stedet med diverse 
kulturelle arrangementer, blev der også 
fortalt om.
Herefter var der mulighed for på egen 
hånd at besigtige museerne. Sigfred 
Pedersen-museet er nok det Humlema-
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gasinet er mest kendt for, men særud-
stillingen om kong Christian d. 10., hans 
familie og dermed danmarkshistorien i 
hans regeringstid, var der også stor in-
teresse for. Udstillingen med hele kon-
gerækken og deres familier lavet i por-
celæn, og med rober, som helt klart må 
have været præcise kopier af de origina-
le, blev der brugt en del tid på at studere.
Haverne eller måske rettere parken, 
som er ca. 10 tdr. land er et helt kapitel 
for sig.
Det er særdeles flot anlagt og inspireret 
af engelsk havestil, men er fortsat under 
udvikling.
Hen på eftermiddagen blev der serveret 
kaffe med prinsesse Marie-lagkage i de 
private stuer i hovedbygningen. Det er 
et museum i sig selv, og som at blive sat 
100 til 150 år tilbage i tiden i et fornemt 
herskabshjem. Kaffestellet var naturlig-
vis kongeglig porcelæn.
Efter en hyggelig og særdeles lærerig 
dag kunne vi atter vende hjem til Bred-
strup-Pjedsted.
Når Fokus er ”på gaden” er Seniormo-
tion begyndt på indendørssæsonen. Der 
er plads til flere og vi skal minde evt. nye 
om, at de første tre gange er gratis, her-
efter koster det kr. 325,- for hele sæso-
nen.
Aktiviteterne består af:  Gymnastik, tæp-
pecurling, bob, skumtennis, boccia, bad-
minton, motionscykling, løb og roning.
Vintersæsonen er hver fredag formiddag 
fra kl. 9.00. Ved ellevetiden mødes vi i 
cafeteriet over en kop kaffe, en god snak 
og et par sange fra DGI-sangbogen.
Yderligere oplysninger kan fås hos
ovenstående samt Mogens Lundø 
75954278, Aase Jørgensen 75954318

Jørgen Jakobsen
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Silverrado Ranch Linedancers
Vi danser hver tirsdag i Bredstrup-Pjedsteds Fæl-
less koles gymnastiksal. Alle er velkomne, gamle, 
børn, unge, - og alle dem midt i mellem!

Tirsdag:
18.00 - 18.55 Let begynder hold*
19.00 - 20.10 Hygge hold (let øvet niveau)
20.15 - 21.30 Øvet hold
* meget lidt eller ingen kendskab til linedance 
Husk: Indendørs fodtøj til at danse i, og vand.
Instruktør: Majbritt Hansen og Jette Matthiesen

Ring til Majbritt, mobil 2865 2214 for  
nærmere information - eller se:  
www.sr-linedancers.dk
Velkommen til en aften med masser af godt humør 
og herlig dans.

Morten Valdemar Knudsen • Skovkrogen 26 • 7000 Fredericia • Tlf.: 23 96 61 61 

•Om- og tilbygninger
•Nye vinduer   

•Carport/Garage 
•Nyt tag

•Små reparationer 
•Isolering

•Udgravning af sokkel
•Støbning af betongulv

Tømrer- og betonarbejde af højeste kvalitet
Store og små opgaver udføres       

www.valdemarbyg.dk Tjek det ud....
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Så er sæsonen skudt i gang. Vi har i år 
følgende hold, U8 mix hvor cirka 20 børn 
spiller og hygger sig med håndbolden, 
U10 piger, som er godt hjulpet i gang af 
forældrene hertil. Stor tak til dem alle. 
U14 drenge er også fuldt 7 mands hold 
i år, og vi har fået hjælp til nye trænings-
dragter, samt nyt holdtrøjesæt. Tak til 
sponsorerne. Herre serie 4 er også med 
i år, og det ser ud til, at der bliver mange 
på holdet, hvilket er rigtig godt at se.
Vi har i håndboldafdelingen holdt et 
møde med alle forældrene, og ved den-
ne lejlighed har vi fået rigtig mange gode 
tilkendegivelser på hjælpende hænder, 
som vi vil benytte os af i løbet af sæso-
nen. Det er rigtig godt at se den store 

opbakning, der er hos forældrene, og vi 
håber at det vil smitte af på endnu flere. 
Jo flere hænder, jo mindre opgaver vil 
der være til de enkelte.
Træningstiderne for de enkelte hold 
kommer til at se således ud;
Tirsdag:
U8 mix 16.00 - 17.15
U10 piger 17.25 - 18.40
U14 drenge 18.45 - 20.00
Torsdag;
U14 drenge 17.00 - 18.00
HUSK at følge os på facebook (Bred-
strup Pjedsted Håndbold) her vil vores 
kampe samt resultater blive opslået. Der 
vil også være mulighed for at komme 
med ris/ros, idéer og lign.

Gymnastik og Linedance til L13 i Es-
bjerg.
Kom og vær med.
I Fredericia Kommune er alle forenin-
gerne i samarbejde gået sammen om 
at få skabt et lokalt hold i gymnastik og 
et i linedance, der 4. - 7. juli deltager i 
Landsstævnet 2013 i Esbjerg. Dvs. at 
vi herude fra BPI også kan deltage på 
dette hold.
Holdet har fået navnet ”Fredericia Fri-
ends”.
Gymnastikholdet henvender sig til yngre 
voksne og til modne voksne motionsda-
mer og motionsmænd.
Søndag d. 30. sept. var der informati-
onsmøde på Egumvejens Skole, hvor 
2 repræsentanter fra DGI fortalte om til-
melding m.m. og svarede på spørgsmål. 
Derefter var der gymnastik og linedance 
i skolens 2 sale hvor instruktørerne præ-
senterede deres ideer og musikvalg.

Der var mødt mange op, men der kunne 
sagtens være flere.
Selv om du ikke var med til dette intro-
duktionsmøde, har du chancen for at 
komme og ”snuse” til hvad gymnastik og 
hvad linedance har at byde på, og evt. få 
svar på spørgsmål inden du vil tilmelde 
dig Landsstævnet, ved at komme til to 
træninger her i efteråret på:
Egumvejens Skole    
- søndag d. 28. oktober kl. 10-12
- søndag d. 25. november kl. 10-12
I foråret starter den endelige træning til 
Landsstævnet. Træningen er på Egum-
vejens Skole.
Gymnastik træner mandage 19-21, med 
start 25. marts 2013, og ledes af Dorthe, 
Jette, Ina og Ella.
Linedance træner onsdage 19-21, med 
start 3. april 2013, og ledes af Anna-Lise.
TAG DEL I ENERGIEN, VI SES I ES-
BJERG
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B · 7000 Fredericia · Telefon 75 92 42 44 · www.fredericia-autoservice.dk

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 

295980_FredericiaAuto_VW-ann.indd   1 18/09/09   14.22

Karet magervej 1 9 A
7 0 0 0 Fredericia
Tlf . 7 5 9 5 4 4  3 3

www.havkajakken.dk

Havkajakken & Friluftsliv ApS
Godt  udst yr... t il sikre oplevelser!

Mandag-tirsdag 0900-1700
Onsdag lukket
Torsdag-fredag 0900-1700
Lørdag 0900-1200
Eller efter aftale

Telefon 75 92 90 90
Børkopvej 33
7000 Fredericia

www.salonmarianne.dk
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Fortegnelse over foreninger og råd i Bredstrup-Pjedsted
HUSK at indsende rettelser til os på fokus@bpanet.dk

Andelsboligforeninger
– Pjedsted 1
Christen Keld Hansen
Landsmosevej 17, 75 95 45 35
– Grønvang
Søren Kjærsgaard
Grønvang 1, 75 95 48 15

Arbejdernes Boligforening
Den Gamle Præstegårdshave
Tonny Andersen, 
Pjedstedvej 54A, 2892 7170

Bredstrup og Pjedsted Menighedsråd 
Bjarne Gertz Olsen, Nyager 12
75 95 43 17

Bredstrup-Pjedsted Antennelaug
Bent Christensen, Elbosvinget 6,
75 95 43 68
 
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 
Kontaktperson Lone Herbst Nørgaard
Elboparken 30, 28 56 98 30

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Skolesvinget 1,

Bredstrup-Pjedsted Hallen
Halinspektør: Poul Jensen, 75 95 45 84
Formand: Carsten Jørgensen, Nyager 1, 
75 95 47 02

Børnehaven „Klokkefrøen”
Landsmosevej 2, 75 95 43 12
Formand: Stefan Nüchel, Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75

Det lille Fjernsyn
web: www.bredstrup-pjedsted.dk
email: vi-ses@detlillefjernsyn.dk
Erik Kleemeyer, 41 43 74 78

Elbospejderne, DDS
Gitte Riber, Toftevej 5, 22 75 61 33
www.elbospejderne.dk

Grundejerforeningerne:
– Elbo:
Torben Jensen, Elbosvinget 11
tjeatsped@hotmail.com
– Ellegaardsparken:
Jens Pagh, Ellegårdsparken 29
75 95 49 99
– Gl. Pjedsted:
Stefan Nüchel, Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75, stefan-n@mail.dk
– Landsmosen:
Jørgen Hansen, Landsmosevej 33,
75 95 43 05
– Nyager:
Kennneth Lauersen, Nyager 7, 
22 94 85 78, laursen@bpanet.dk
– Skrænten:
Jørgen Møller, Elbokrogen 19,
75 95 45 79

Jagtforeningen
Finn Johansen, Fiskebækvej 32,
75 95 46 15

Nyager Børneklub
Gunhild Olsen, Nyager 12, 75 95 43 17

Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening
Else Marie Vind, Skovbøllingvej 4,
75 95 43 46

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus
Kjeld Hindkjær, 75 95 40 93 
Formand: Arne Jensen, 
Landsmosevej 41, 75 95 46 95

Pjedsted Vandværk
Formand: Niels Ladegaard Jensen, 
Fiskebækvej 5, 75 95 46 09 
E-mail: landsmosevej17@gmail.com

Silverrado Ranch Linedancers
Lizzie Jessen, Skjoldborgsvej 34, 
53 27 59 80, lizziebjessen@gmail.com

Skolebestyrelsen
Michael B. Sørensen
Elbovænget 23, Bredstrup
75 92 92 85 

Sognepræsten
Ole Engberg, Bredstrupvej 128, 
75 95 40 24
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v/Henriette Mellin

Peder Bøgvads Vej 10

7000 Fredericia

Salon

Olios
Tlf.: 26 82 04 52

GOTHERSGADE 10 • FREDERICIA • TLF. 75 92 37 00
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Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
Bestyrelse:
Formand: Karl Anker Thomsen Fiskebækvej 30 28 10 72 65
Kasserer: Karen Boysen Tornsagervej 1 40 17 21 21
Medlemsadm.: Rita Pedersen Enghavevej 5 24 25 16 79
Sekretær: Anja Tofte Larsen Børkopvej 5 51 92 23 35
Badminton: Karin Ottesen Bredstrupvej 117 20 85 04 23
Blad: Jette Schildt Elbovænget 2  26 12 45 52 
Fodbold: Jørgen Hansen Landsmosevej 33 75 95 43 05
Gymnastik: Trine Hansen Landsmosevej 35 51 18 24 33
Håndbold: Dennis Nymark Nyager 23 30 31 33 83
Skydning: Lars Kring Mortensen Elbovænget 19 75 95 45 85
Tennis: Aase Jørgensen   Elboparken 19 75 95 43 18

Udvalg:
Badminton:
Karin Ottesen *) 20 85 04 23 
Lotte Lissau 75 95 48 38
Arne Pedersen 75 95 40 27
Gert Agner Rasmussen 28 55 10 40 
Mette Kusk Jensen 26 12 45 41 
Jette Dall  

Blad:
Jette Schildt   *) 26 12 45 52
Lene Christensen   75 95 47 46 
Thomas Fragtrup 25 39 15 44

Fodbold:
Jørgen Hansen   *) 75 95 43 05
Eva Jespersen 40 45 44 76
Anne-Marie Hansen 29 92 69 95 
Stig Andersen 
Claus Labich 20 68 10 72 
Kurt Kingod 
Michael Sand 41 90 14 18
Christian Schriøler

Håndbold:
Dennis Nymark *) 30 31 33 83 
Annette Laursen 75 93 33 77
Mette Rehmeier-Madsen 75 95 45 75 
 
Eventuelle rettelser – henvendelse til 
Jette Schildt, Elbovænget 2, Tlf. 26 12 45 52
mail: bpi.fokus@gmail.com 

Gymnastik:
Trine Hansen *) 51 18 24 33
Anette Papsø Møller 75 95 48 24
Linda Bang 22 94 66 44
Yvonne Christiansen 60 11 09 44
Jette Bojesen 46 95 10 63

Seniormotion kontaktpersoner:
Aase Jørgensen  75 95 43 18
Mogens Lundø 75 95 42 78
Jørgen Jakobsen 75 95 42 90

Skydning:
Lars Kring Mortensen   *) 75 95 45 85 
Preben Sørensen    23 45 79 07 
Bo G. Madsen 28 44 33 79
Thomas Sørensen 75 95 40 05 
Bent Knudsen 29 21 72 05
Tonni Leth 40 42 90 30 
Søren Madsen

Tennis:
Aase Jørgensen  *) 75 95 43 18
Ejgild Christensen 75 95 41 28
Flemming Wollenberg 75 95 42 55
Brian Sørensen 75 95 44 70
Peder Skjødeberg 75 95 41 07

*) = Formand for udvalget




