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Så er det igen blevet tid til beboerfor-
eningens sommerhilsen. 
 
Tillykke  
Allerførst et stort tillykke til årets konfir-
mander.  
Navnene på konfirmanderne kan ses 
på www.bredstrup-pjedsted.dk. 
Vi håber listen er endt med at være 
komplet, så alle lokale konfirmander er 
med, også de der konfirmeres i andre 
kirker end de to i Bredstrup og Pjed-
sted. 
 
Et lille tillykke skal også sendes til en 
slags jubilar, nemlig Erling Nielsen, der 
nu på 5. år slå græs på de offentlige 
arealer i Bredstrup-Pjedsted J  
Stor tak til Erling for alle de timer han i 
løbet af en sommer bruger på at få 
Bredstrup-Pjedsted til at se flot og ind-
bydende ud. 
 
 
Donssøerne  
Fredericia Kommune har planer om en 
officiel fejring af, at "Donssøerne" ved 
Ågade er blevet renset op og gjort til-
gængelige igen. Datoen for fejringen 
har kommunen ikke fastlagt endnu, så 
vi vender tilbage så snart vi ved mere.  

Landsbybibliotek.  
I ved det sikkert allerede, men gode 
ting kan ikke fortælles tit nok.   
I et samarbejde imellem Irene, Tonni 
og Thomas Fragtrup samt Torvelauget, 
er der i starten af april åbnet et slags 
bibliotek på Landsbytorvet.  Alle kan bi-
drage til bogsamlingen, og alle kan 
hente en bog. Har du bøger i overskud, 
eller mangler du lidt læsestof så kig 
forbi Landsbytorvet.  

 



Biblioteksfilial i hallen. 
Udover et landsbybibliotek på Lands-
bytorvet, får Bredstrup-Pjedsted også 
snart bedre muligheder for at benytte 
det rigtige bibliotek (Fredericia Biblio-
tek).  
Fra begyndelsen af juni vil det være 
muligt at bestille bøger hos Fredericia 
Bibliotek og få bøgerne leveret i hallen. 
Det vil også være muligt at aflevere 
bøgerne i hallen igen. Biblioteket vil 
være åbent alle dage fra kl. 7:00 til 
23:00. Det hele vil blive indrettet i Hal-
lens cafeteria.  
Vi håber, I vil tage godt imod og be-
nytte jer af dette nye og gratis tilbud, 
der er blevet til i et samarbejde imellem 
Fredericia Bibliotek, Bredstrup-Pjed-
sted Hallen og Beboerforeningen. 
 
Aktivitetsplads ved hallen. 
Aktivitetspladsgruppen er i øjeblikket 
ved at skaffe overblik over hegnet om-
kring pladsen og foretage udbedringer 
af hensyn til sikkerheden.  
Med udgangspunkt i en skitse, udar-
bejdet af et arkitektfirma forsøger de at 
lægge sig fast på, hvilke ting der skal 
være på pladsen, og hvad der kan 
etableres først.  
Der skal bruges penge, mange penge, 
og derfor er gruppen i gang med at 
søge tilskud til projektet fra diverse 
fonde.  
 
Gruppen kunne godt rumme et par 
medlemmer mere, og efterlyser derfor 
frivillige der vil deltage i gruppen.  
Brænder du for at hjælpe til med at 
planlægge og indrette pladsen, så  
kontakt Alex Falkenstrøm:  
alex.falkenstrom@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

 
Igen i år bliver der afholdt Sov ude dag 
lørdag 20 maj 2017, som det Danske 
Spejderkorps arrangerer på landsplan. 
I Bredstrup-Pjedsted foregår det på Ak-
tivitetspladsen. Se mere på  
www.elbospejderne.dk 
eller kontakt Henrik Ladeby,  
Tlf. 2165 8356. 
 
Stationsvej 2  

Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus og 
beboerforeningen arbejder på en skitse 
til, hvordan pladsen kan indrettes.  
Til at hjælpe os med skitsen, har vi 
bedt Fredericia Kommune om hjælp, 
og vi har indtil nu haft god sparring 
med en af kommunens landskabsarki-
tekter. Vi håber snart at have en færdig 
skitse, vi kan præsentere for jer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bredstrup Bygade 9. 
Fredericia Kommune er i gang med at 
udarbejde lokalplan for området om-
kring ejendommen Bredstrup Bygade 
9. Ejeren har fået lov til at rive hele 
ejendommen ned, og vil bygge et antal 
nye lejeboliger på grunden.  
 

 
Beboerforeningen har tidligt i forløbet 
bedt om at blive taget med på råd, når 
den fremtidige bebyggelse skulle plan-
lægges. Vi har derfor i april deltaget i 
et møde med ejeren Per Mikkelsen, 
hans rådgiver samt planfolk fra Frede-
ricia Kommune. På mødet gav vi ud-
tryk for vore tanker og ønsker til bebyg-
gelsen. Vi lagde bl.a. vægt på at vi øn-
sker at bevare den stynede trærække 
og den store blodbøg. Desuden ønsker 
vi, at der bliver ført en sti igennem om-
rådet, så bebyggelsen inviterer til at 
blive inddraget i landsbyen.  
Vi fik lovning på, at vort input vil blive 
medtaget i den kommende planlæg-
ning. 
 
 

Støt beboerforeningen.  
Meld jer ind i beboerforeningen, og støt 
fællesskabet og vore bestræbelser på 
at skabe og fastholde gode betingelser 
for livet i Bredstrup-Pjedsted.  
 
Kontingentet er uændret 150 kr, og 
skal betales senest 1. juni 2017.   
Der er flere metoder til at betale kontin-
gentet:   

• Man kan betale med vedlagte 
indbetalingskort, enten i bank, 
posthus eller via sin netbank. 

• Man kan overføre beløbet til vo-
res konto i Spar Nord Bank:  
9196  4578374464. 

• Man kan overføre beløbet via 
MobilePay til tlf. 2239 9753. 

• Kontingentet kan også betales 
kontant til kasserer Ole Sørensen 
 
 
 
 

Klar til affaldsindsamling 2. april 



Sct. Hans aften  
Om godt en måneds tid, inviterer vi 
igen til Sct. Hansfejring. 
Årets båltaler er vores sognepræst Ole 
Engberg, og af hensyn til taleren har vi 
flyttet tidspunktet for båltænding til kl. 
21.00.  
Fakkeltog afgår kl. 20.45 fra Landsby-
torvet, så kom i god tid.  

 
De foregående år har der været fælles-
spisning på Landsbytorvet. Vi har 
nogle tanker om at ændre lidt på kon-
ceptet, men da det ikke er endeligt be-
sluttet endnu, vil vi vende tilbage 
herom senere. Hold øje med hjemme-
siden og Facebook.  

 
 
Beboerforeningens bestyrelse ønsker alle en rigtig god sommer. 
Venlig hilsen 
Lone Herbst Nørgaard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Følg med i hvad der sker lokalt på www.bredstrup-pjedsted.dk 
og på Facebook/ Bredstrup Pjedsted, 7000 Fredericia 
 

”Bredstrup-Pjedsted i hjertet –  - hele livet”. 
 

Formand 
Lone Herbst Nørgaard 
Elboparken 30, Pjedsted 
Tlf. 2856 9830 
loneherbst@gmail.com 

Kasserer 
Ole Sørensen 
Pjedstedvej 66, Gl. Pjedsted 
Tlf. 2239 9753 
ole@eskely.net 
 

Sekretær 
Lis Holtegaard 
Vandgyden 9, Gl. Pjedsted 
Tlf. 5057 0567 
lish@bpanet.dk 
 

Bestyrelsesmedlem 
Karen Pagh 
Bredstrupvej 119, Bredstrup 
Tlf. 2259 7728 
karen.m.pagh@gmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem 
Peter Koller 
Elboparken 13, Pjedsted 
Tlf. 5055 4518 
peterkollernielsen@gmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem 
Charlotte Høgedal 
Landsmosevej 45, Pjedsted 
Tlf. 2533 0449 
c.hawkvalley@gmail.com 

 

  

  

  


