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Noget for enhver smag

- sådan er sommerfestens program og sådan er det også 
med BPI.

Når alle byerne – Bredstrup, Pjedsted og Gl Pjedsted – og 
Ullerup-kvarteret lige så vel – fester sommeren frem i uge 
22 er der noget på programmet for enhver smag. Du kan 
læse om alle programpunkterne i denne avis.

Alle aftener i uge 22 byder på noget sjovt. 
Dans, sang, herre- og pigeaften, grill og foredrag – der er 
lagt et spændende program, som nok skal give anledning 
til gode grin og godt fællesskab i teltet på sportspladsen.

Vi fester af to grunde 
Sommerfesten har to formål: Dels arrangerer vi sommer-
fest for at skabe gode oplevelser for og med hinanden. Vi 
gør det også for at sommerfesten skal give et overskud til 
gavn for børne- og ungdomsarbejdet i BPI og spejderne.

Tjek programmet og kom og vær med 
Fællesskab er sjovest, når vi er flere om det. Derfor op-
fordrer jeg dig til at tjekke programmet og købe billet til 
det eller de arrangementer, du synes lyder sjovest. Hank 
op i naboen og vennerne så vi bliver flere på pladsen. Så 
bliver det sjovest.

Tak til arrangørerne 
Kim, Lars, Jacob og Jakob, Henrik og Sofie har knoklet 
hele vinteren for at stable sommerfesten på benene. På 
vegne af spejderne og BPI – og os alle sammen – skal de 
have en kæmpe tak for deres indsats. Du kan allerbedst 
sige tak til dem ved at deltage i sommerfesten – det er jo 
derfor vi gør det.

På vegne af Spejderne og BPI 
Henrik Ladeby og Nicolaj Wyke

Her køber du billetter til alle arrangementerne:  
br-pj.dk/sommerfest 
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Velkommen til sommerfesten

Henrik Ladeby 
Formand, Elbogruppen 
 

Nicolaj Wyke 
Formand,  
Bredstrup - Pjedsted 
Idrætsforening

Sommerfestudvalget har mødt utrolig stor velvilje fra alle 
lokale erhvervsdrivende. Vi er meget taknemmelige for 
opbakningen og opfordrer dig til at lægge en god handel 
hos vores sponsorer. Hils dem fra Sommerfesten.

Du kan se mange af sponsorerne på annoncerne her i 
bladet.

Der ud over vil vi takke: 
CykelService 
El-Gården 
Silvan 
Føtex 
Vestbyens Herretøj 
Jysk 
Juuls tøjforretning 
Cirkus Mascot 
City Bowling 
Panorama 
Linde Group 
Tømrer Poul Bader

Udgiver: Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening, Sommerfestudvalget 
Redaktør: Henrik Væver, 2424 4960 
Annoncer: Kristian Kaldahl, 2466 6616 
Layout: Thomas Fragtrup 
Tryk: PrinfoVejle 
Oplag: 1600

Sommerfestavisen omdeles af frivillige i BPI i uge 18 med pro-
gram og omtale af Sommerfesten Uge 22 fra 28/5 til 3/6 2018 
Avisen omdeles i Ullerup, Bredstrup, Pjedsted, Gl Pjedsted

Find os her: 
www.facebook.com/bredstruppjedstedsommerfest/ 
www.bredstrup-pjedsted.dk/sommerfest
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Bliv medlem for 150.- om året. 
Efter 1 års medlemskab sparer 
man 25% på sallejen.

facebook.com/Pjedsted.Kultur.og.Forsamlingshus

Nickis
Autoservice

Pjedstedvej 51, 7000 Fredericia
75 95 46 60

TRÆPILLER
(Pjedstedsvejs træpillelager)
Køb dem lokalt, go kvalitet, go pris
40278943 eller 40591129
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Onsdag d. 16. maj kommer der nogen og besøger dig sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Det er én eller flere 
af BPI’s medlemmer eller spejdere, der banker på din dør. De vil gerne sælge lodsedler til dig. Når du køber lodsedlerne 
støtter du sommerfestens økonomi og overskuddet kommer BPIs medlemmer og Spejderne til gavn. 

Tag godt imod vores lodseddelsælgere 
Det kan være at de har den helt store gevinst klar til dig. Selve udtrækningen af vinderne foregår på festpladsen Santrol 
Arena søndag d. 3. juni 2018 kl. 15. Vindernumrene offentliggøres kort efter på byens hjemmeside www.bredstrup-pjed-
sted.dk

Du kan deltage i lodtrækningen om:
• Cykel fra CykelService, værdi kr. 3.500,-
• Moccamaster fra El-Gården, værdi kr. 1.295,-
• Gavekort fra Silvan, værdi kr. 1.000,-
• Gavekort fra Føtex, værdi kr. 1.000,-
• Gavekort fra Vestbyens Herretøj, værdi kr. 500,-
• Gavekort fra Jysk, værdi kr. 200,-
• Gavekort fra Juuls tøjforretning, værdi kr. 200,-
• 4 billetter til Cirkus Mascot’s 25 års jubilæumsforestilling
• 4 x Bowlingbane for 2 voksne og 2 børn til City Bowling
• 4 x biografbiletter m popcorn og sodavand til Panorama
• 2 stk. danskvandsmaskiner

Lodsedlerne koster 20,- kr. pr. stk. eller du får rabat, hvis du køber 6 stk. for kr. 100,-

Tag godt imod vores fodboldspillere, gymnaster, badmintonspillere, skytter eller spejderne. 

Dit bidrag skaber endnu bedre vilkår for vores børn og unge i BPI og hos Spejderne.

Du får uventede gæster

Masser af fodbold og gymnastik

Lotteri2018
Lotteri2018

Dit lykkenummerUdtrækning af vindere foregår på festpladsen Santrol 

Arena søndag d. 3. juni kl. 15. Vindernumrene offent-

liggøres kort efter på byens hjemmeside www.br-pj.dk

Støt BPI og vind
1 stk. 20 kr.
6 stk. 100 kr.

Støt BPI og vind
BPI er hele områdets idrætsforening med over 800 aktive 

medlemmer i mange forskellige idrætsgrene. Mere end 100 

frivillige ledere og trænere sørger for, at masser af børn og 

unge får motion, fællesskab og gode oplevelser gennem BPI.

Tak for din støtte

Deltag i lodtrækningen om

• Cykel fra CykelService, værdi kr. 3.500,-

• Moccamaster fra El-Gården, værdi kr. 1.295,-

• Gavekort fra Silvan, værdi kr. 1.000,-

• Gavekort fra Føtex, værdi kr. 1.000,-

• Gavekort fra Vestbyens Herretøj, værdi kr. 500,-

• Gavekort fra Jysk, værdi kr. 200,-

• Gavekort fra Juuls tøjforretning, værdi kr. 200,-

• 4 billetter til Cirkus Mascot’s 25 års jubilæumsforestilling

• 4 x Bowlingbane for 2 voksne og 2 børn til City Bowling

• 4 x biografbiletter m popcorn og sodavand til Panorama

• 2 stk. danskvandsmaskiner

Der kommer løbende flere præmier til. Hold øje med den 

opdaterede liste på www.br-pj.dk/sommerfest

Sommerfest for enhver smag

Programmet for sommerfesten byder også på noget for dig. 

Her er aftenprogrammet:

Mandag: Lancier med liveorkester i festteltet

Tirsdag: Biler, mænd og bøffer på grillen

Onsdag: Visesangsaften med Revyorkesteret

Torsdag: Foreraget ”Speltmor” samt ost og rødvin til pigerne

Fredag: Børnedisco for de yngste og vinsmagning for voksne

Weekendprogrammet byder på klassikerne: Masser af fod-

bold, skydebod, muntert køkken, spejderland og vi sørger for 

at du ikke går sulten eller tørstig fra pladsen. Programmet 

rummer også masser af fornyelse med fald-i-vandet-maskine, 

efterskole-gymnastikopvisning og meget mere.

• Sæt X i kalenderen uge 22 fra d. 28/5 til d. 3/6 2018

Se det opdaterede program på www.br-pj.dk/sommerfest

Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening (BPI) sælger denne lodseddel ifm. 

Sommerfesten 2018. Lodsedlen sælges i perioden fra 17/3 - 3/6 2018. 

Lotteriet omfatter 2500 lodder. Gevinsterne udleveres frem til 1/7 2018 

og regnskab for sommerfest og lotteri fås ved henvendelse til BPI.

Lotteri2018
Lotteri2018

Dit lykkenummer
Udtrækning af vindere foregår på festpladsen Santrol 

Arena søndag d. 3. juni kl. 15. Vindernumrene offent-

liggøres kort efter på byens hjemmeside www.br-pj.dk

Støt BPI og vind
1 stk. 20 kr.
6 stk. 100 kr.

Støt BPI og vindBPI er hele områdets idrætsforening med over 800 aktive 

medlemmer i mange forskellige idrætsgrene. Mere end 100 

frivillige ledere og trænere sørger for, at masser af børn og 

unge får motion, fællesskab og gode oplevelser gennem BPI.

Tak for din støtte
Deltag i lodtrækningen om

• Cykel fra CykelService, værdi kr. 3.500,-

• Moccamaster fra El-Gården, værdi kr. 1.295,-

• Gavekort fra Silvan, værdi kr. 1.000,-

• Gavekort fra Føtex, værdi kr. 1.000,-

• Gavekort fra Vestbyens Herretøj, værdi kr. 500,-

• Gavekort fra Jysk, værdi kr. 200,-

• Gavekort fra Juuls tøjforretning, værdi kr. 200,-

• 4 billetter til Cirkus Mascot’s 25 års jubilæumsforestilling

• 4 x Bowlingbane for 2 voksne og 2 børn til City Bowling

• 4 x biografbiletter m popcorn og sodavand til Panorama

• 2 stk. danskvandsmaskiner

Der kommer løbende flere præmier til. Hold øje med den 

opdaterede liste på www.br-pj.dk/sommerfest

Sommerfest for enhver smag

Programmet for sommerfesten byder også på noget for dig. 

Her er aftenprogrammet:
Mandag: Lancier med liveorkester i festteltet

Tirsdag: Biler, mænd og bøffer på grillen

Onsdag: Visesangsaften med Revyorkesteret

Torsdag: Foreraget ”Speltmor” samt ost og rødvin til pigerne

Fredag: Børnedisco for de yngste og vinsmagning for voksne

Weekendprogrammet byder på klassikerne: Masser af fod-

bold, skydebod, muntert køkken, spejderland og vi sørger for 

at du ikke går sulten eller tørstig fra pladsen. Programmet 

rummer også masser af fornyelse med fald-i-vandet-maskine, 

efterskole-gymnastikopvisning og meget mere.

• Sæt X i kalenderen uge 22 fra d. 28/5 til d. 3/6 2018

Se det opdaterede program på www.br-pj.dk/sommerfest

Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening (BPI) sælger denne lodseddel ifm. 

Sommerfesten 2018. Lodsedlen sælges i perioden fra 17/3 - 3/6 2018. 

Lotteriet omfatter 2500 lodder. Gevinsterne udleveres frem til 1/7 2018 

og regnskab for sommerfest og lotteri fås ved henvendelse til BPI.

Lotteri2018
Lotteri2018

Dit lykkenummer

Udtrækning af vindere foregår på festpladsen Santrol 

Arena søndag d. 3. juni kl. 15. Vindernumrene offent-

liggøres kort efter på byens hjemmeside www.br-pj.dk

Støt BPI og vind

1 stk. 20 kr.

6 stk. 100 kr.

Støt BPI og vindBPI er hele områdets idrætsforening med over 800 aktive 

medlemmer i mange forskellige idrætsgrene. Mere end 100 

frivillige ledere og trænere sørger for, at masser af børn og 

unge får motion, fællesskab og gode oplevelser gennem BPI.Tak for din støtteDeltag i lodtrækningen om• Cykel fra CykelService, værdi kr. 3.500,-
• Moccamaster fra El-Gården, værdi kr. 1.295,-
• Gavekort fra Silvan, værdi kr. 1.000,-
• Gavekort fra Føtex, værdi kr. 1.000,-
• Gavekort fra Vestbyens Herretøj, værdi kr. 500,-

• Gavekort fra Jysk, værdi kr. 200,-
• Gavekort fra Juuls tøjforretning, værdi kr. 200,-
• 4 billetter til Cirkus Mascot’s 25 års jubilæumsforestilling

• 4 x Bowlingbane for 2 voksne og 2 børn til City Bowling

• 4 x biografbiletter m popcorn og sodavand til Panorama

• 2 stk. danskvandsmaskinerDer kommer løbende flere præmier til. Hold øje med den 

opdaterede liste på www.br-pj.dk/sommerfestSommerfest for enhver smagProgrammet for sommerfesten byder også på noget for dig. 

Her er aftenprogrammet:Mandag: Lancier med liveorkester i festteltet
Tirsdag: Biler, mænd og bøffer på grillen
Onsdag: Visesangsaften med Revyorkesteret
Torsdag: Foreraget ”Speltmor” samt ost og rødvin til pigerne

Fredag: Børnedisco for de yngste og vinsmagning for voksne
Weekendprogrammet byder på klassikerne: Masser af fod-

bold, skydebod, muntert køkken, spejderland og vi sørger for 

at du ikke går sulten eller tørstig fra pladsen. Programmet 

rummer også masser af fornyelse med fald-i-vandet-maskine, 

efterskole-gymnastikopvisning og meget mere.• Sæt X i kalenderen uge 22 fra d. 28/5 til d. 3/6 2018Se det opdaterede program på www.br-pj.dk/sommerfestBredstrup-Pjedsted Idrætsforening (BPI) sælger denne lodseddel ifm. 

Sommerfesten 2018. Lodsedlen sælges i perioden fra 17/3 - 3/6 2018. 

Lotteriet omfatter 2500 lodder. Gevinsterne udleveres frem til 1/7 2018 

og regnskab for sommerfest og lotteri fås ved henvendelse til BPI.

Lotteri
2018
Lotteri
2018

Dit lykkenummer

Udtrækning af vindere foregår på festpladsen Santrol 
Arena søndag d. 3. juni kl. 15. Vindernumrene offent-
liggøres kort efter på byens hjemmeside www.br-pj.dk

Støt BPI og vind

1 stk. 20 kr.

6 stk. 100 kr.

Støt BPI og vind
BPI er hele områdets idrætsforening med over 800 aktive 
medlemmer i mange forskellige idrætsgrene. Mere end 100 
frivillige ledere og trænere sørger for, at masser af børn og 
unge får motion, fællesskab og gode oplevelser gennem BPI.

Tak for din støtte
Deltag i lodtrækningen om
• Cykel fra CykelService, værdi kr. 3.500,-
• Moccamaster fra El-Gården, værdi kr. 1.295,-
• Gavekort fra Silvan, værdi kr. 1.000,-
• Gavekort fra Føtex, værdi kr. 1.000,-
• Gavekort fra Vestbyens Herretøj, værdi kr. 500,-
• Gavekort fra Jysk, værdi kr. 200,-
• Gavekort fra Juuls tøjforretning, værdi kr. 200,-
• 4 billetter til Cirkus Mascot’s 25 års jubilæumsforestilling
• 4 x Bowlingbane for 2 voksne og 2 børn til City Bowling
• 4 x biografbiletter m popcorn og sodavand til Panorama
• 2 stk. danskvandsmaskiner
Der kommer løbende flere præmier til. Hold øje med den 
opdaterede liste på www.br-pj.dk/sommerfest

Sommerfest for enhver smag
Programmet for sommerfesten byder også på noget for dig. 
Her er aftenprogrammet:
Mandag: Lancier med liveorkester i festteltet
Tirsdag: Biler, mænd og bøffer på grillen
Onsdag: Visesangsaften med Revyorkesteret
Torsdag: Foreraget ”Speltmor” samt ost og rødvin til pigerne
Fredag: Børnedisco for de yngste og vinsmagning for voksne

Weekendprogrammet byder på klassikerne: Masser af fod-
bold, skydebod, muntert køkken, spejderland og vi sørger for 
at du ikke går sulten eller tørstig fra pladsen. Programmet 
rummer også masser af fornyelse med fald-i-vandet-maskine, 
efterskole-gymnastikopvisning og meget mere.

• Sæt X i kalenderen uge 22 fra d. 28/5 til d. 3/6 2018

Se det opdaterede program på www.br-pj.dk/sommerfest

Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening (BPI) sælger denne lodseddel ifm. 
Sommerfesten 2018. Lodsedlen sælges i perioden fra 17/3 - 3/6 2018. 
Lotteriet omfatter 2500 lodder. Gevinsterne udleveres frem til 1/7 2018 
og regnskab for sommerfest og lotteri fås ved henvendelse til BPI.

Lotteri

2018
Lotteri

2018

Dit lykkenummer

Udtrækning af vindere foregår på festpladsen Santrol 

Arena søndag d. 3. juni kl. 15. Vindernumrene offent-

liggøres kort efter på byens hjemmeside www.br-pj.dk

Støt BPI og vind

1 stk. 20 kr.

6 stk. 100 kr.

Støt BPI og vind

BPI er hele områdets idrætsforening med over 800 aktive 

medlemmer i mange forskellige idrætsgrene. Mere end 100 

frivillige ledere og trænere sørger for, at masser af børn og 

unge får motion, fællesskab og gode oplevelser gennem BPI.

Tak for din støtte

Deltag i lodtrækningen om

• Cykel fra CykelService, værdi kr. 3.500,-

• Moccamaster fra El-Gården, værdi kr. 1.295,-

• Gavekort fra Silvan, værdi kr. 1.000,-

• Gavekort fra Føtex, værdi kr. 1.000,-

• Gavekort fra Vestbyens Herretøj, værdi kr. 500,-

• Gavekort fra Jysk, værdi kr. 200,-

• Gavekort fra Juuls tøjforretning, værdi kr. 200,-

• 4 billetter til Cirkus Mascot’s 25 års jubilæumsforestilling

• 4 x Bowlingbane for 2 voksne og 2 børn til City Bowling

• 4 x biografbiletter m popcorn og sodavand til Panorama

• 2 stk. danskvandsmaskiner

Der kommer løbende flere præmier til. Hold øje med den 

opdaterede liste på www.br-pj.dk/sommerfest

Sommerfest for enhver smag

Programmet for sommerfesten byder også på noget for dig. 

Her er aftenprogrammet:

Mandag: Lancier med liveorkester i festteltet

Tirsdag: Biler, mænd og bøffer på grillen

Onsdag: Visesangsaften med Revyorkesteret

Torsdag: Foreraget ”Speltmor” samt ost og rødvin til pigerne

Fredag: Børnedisco for de yngste og vinsmagning for voksne

Weekendprogrammet byder på klassikerne: Masser af fod-

bold, skydebod, muntert køkken, spejderland og vi sørger for 

at du ikke går sulten eller tørstig fra pladsen. Programmet 

rummer også masser af fornyelse med fald-i-vandet-maskine, 

efterskole-gymnastikopvisning og meget mere.

• Sæt X i kalenderen uge 22 fra d. 28/5 til d. 3/6 2018

Se det opdaterede program på www.br-pj.dk/sommerfest

Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening (BPI) sælger denne lodseddel ifm. 

Sommerfesten 2018. Lodsedlen sælges i perioden fra 17/3 - 3/6 2018. 

Lotteriet omfatter 2500 lodder. Gevinsterne udleveres frem til 1/7 2018 

og regnskab for sommerfest og lotteri fås ved henvendelse til BPI.

Sommerfesten byder på masser af flot 
gymnastik og håbefulde fodboldspille-
re. Vi får besøg af store gymnastikhold 
udefra, vores egne gymnaster og både 
lørdag og søndag er der fodboldtur-
neringer på Santrol Arena.

Store hold udefra og vores egne 
gode gymnaster 
Sundeved Efterskole og Junior Syd 
Sydøstjylland besøger sommerfest-
pladsen og BPI stiller med Momen-
tumQ og BPI’s Mix-hold. På Sundeved 
Efterskole går 155 bevægelses-glade 
elever og Junior Syd er også et af de 
flotte, store hold. Lørdag laver Junior 
Syd opvisning kl. 15 og søndag er 
der både spring og gymnastik fra 
Sundeved Efterskole og vores lokale 
BPI-hold. 

Lokal fodboldturnering 
Den lokale fordboldturnering starter 
lørdag kl. 11 og fortsætter igen søn-
dag kl. 11.

Sundeved Efterskole fokuserer på idræt og 
bevægelse, stærke faglige kompetencer og en 
række kreative valgfag.
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Mariannes 
rengøring

kan tilbyde:
• Privat rengøring
• Erhverv rengøring
• Trappe vaske
 
Kontakt os på 

29 93 44 18

Håndværk der passer... til tiden

Jysk Isoleringsteknik
v/tømrermester Torben Lund
Stationsvej 15
7000 Fredericia
Website: www.jyskisoleringsteknik.dk
Email: info@jyskisoleringsteknik.dk
Mobil: 40 19 52 21
SE nr. 18247348

Håndværk der passer... til tiden

Jysk Isoleringsteknik
v/tømrermester Torben Lund
Stationsvej 15
7000 Fredericia
Website: www.jyskisoleringsteknik.dk
Email: info@jyskisoleringsteknik.dk
Mobil: 40 19 52 21
SE nr. 18247348
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Tirsdag d. 29 maj kl. 18.30

Øl, grill og biler 
For rigtige mænd, og alle andre slags mænd, tænder vi op i 
den store grill og skaber herrefed stemning i sommerfest-
teltet. Frank Løkkegaard har lovet at forberede en menu, 
som vi sammen skal tilberede. Når fadølsanlægget så også 
bliver tændt, er der vist lagt op til en rigtig mandeaften.

Porchetta, frankfurter, kalveculotte og kartoffelsalater 
Menuen er forberedt på forhånd, men maden laver vi sam-
men. Der er rigtig herre-mad på menuen og vi går ikke ned 
på kødet. At spise sundt må du klare resten af året. 

Menuen lyder på
• Grillet Porchetta, Hertug Frankfurter og Kalveculotte
• Brioche-boller
• Italiensk kartoffelsalat
• Røgede kartofler m. krydderdip

Gode biler 
Der skal også sparkes lidt dæk. Derfor har vi sørger for 
at der kommer nogle interessante biler forbi. Hvad det 
nærmere går ud på annoncerer vi senere, men du kan godt 
glæde dig. Køb billet inkl 1 fadøl til dig og naboen på www.
br-pj.dk/sommerfest Køb billet inkl 1 fadøl til dig og naboen 
på hjemmesiden: br-pj.dk/sommerfest

Onsdag d. 30. maj kl. 18.30

Nu har du chancen for at få luftet sangstem-
men andre steder end i badet, når Sommerfe-
sten inviterer til visesangsaften! 

Sammen skal vi synge viser og andre gode san-
ge. Der vil også være et glædeligt genhør med 
nogle af de bedste revyklassikere fra de sene-
ste års Bredstrup-Pjedstedrevyer, selvfølgelig 
akkompagneret af revyorkestret. 

Fra kl. 18.30 bliver der serveret snitter, øl og vin 
og kl. 19.30 åbnes teltdøren for dem, som bare 
har lyst til at være med til at synge. 

Vel mødt til en hyggelig omgang fællessang!

Køb billetter med eller uden snitter på hjem-
mesiden: br-pj.dk/sommerfest

Mest for mænd

Visesang og revy



8

Vendersgade 1 · Midtpunktet · 7000 Fredericia

Grønttorv
ByensFrisk!

Bedre!
Billigst!

Fredericia ApS

Ballegaard 
ønsker alle en god 

sommerfest

Fredericia

BEHANDLING FOR DIG

Tina Agerholm 
Fysioterapeut og Kraniosacralterapeut
Pjedsted Kirkevej 8, 7000 Fredericia

Tlf: 22569302  
www.fyssen-tina.com

93 x 65,75 mm

BEHANDLING FOR DIG

Tina Agerholm 
Fysioterapeut og Kraniosacralterapeut
Pjedsted Kirkevej 8, 7000 Fredericia

Tlf: 22569302  
www.fyssen-tina.com

Klinik for Fodterapi

v/ statsaut. fodterapeuter
Lene Maria List & Inger Johansen

Stationsvej 46, Pjedsted
7000 Fredericia

7595 4032

Madekærvej 1 
7000 Fredericia 
Tlf.:  75860028
E-mail:  elsebeth@smidstrup-auto.dk

Åbningstider
Alle ugens dage 08:00 - 16:30

Smidstrup Smede- og Autoværksted

Medlem af



Skyd dem i vandet
 

Lørdag d. 2. juni kl. 11 og 15. Søndag d. 3. juni kl. 11

Der er lagt op til latterbrøl og vandsprøjt når alle de lokale VIP’er sæt-
ter sig på pinden og lader dig skyde dem i vandet fra sommerfestens 
”fald-i-vandet-maskine”.

Skyd Hal-Poul i vandet  
”Jeg gør det jo for den gode sag, og 
så synes jeg jo også selv at det bliver 
sjovt,” griner Poul Jensen, som de 
fleste kender som Hal-Poul. ”Mon 
ikke der skulle være en enkelt eller to 
som ville synes at det var sjovt at sky-
de mig i vandet? Gennem årene er 
vi da kommet til at kende en hel del 
mennesker herude. Og de ka’ bar’ 
kom an,” opmuntrer Poul storgri-
nende. Poul Jensen er til daglig leder 
af Bredstrup-Pjedsted Hallen, hvis 
nogen skulle være i tvivl.

Skyd én af de andre lokale VIP i vandet 
Sommerfestens arrangører har samlet en lang række lokale kendisser 
som helt sikkert nok skal få smilene kaldt frem på deltagerne, mens de 
forsøger at skyde dem i vandet. Muligheden for at skyde kendisserne i 
vandet sælges på auktion Kom og skyd på kendisserne:

Lørdag: Kl. 11-12
• Lars Andersen, Skoleleder på den lokale 
• Poul Jensen, halinspektør i Bredstrup-Pjedsted Hallen
• Christian Jørgensen, medlem af byrådet for Venstre
• Helle Specht, formand for Hallens bestyrelse

Lørdag kl. 15-16
• Mette Høy, formand for gymnastikudvalget
• Søren Storm, fodboldtræner på børneholdene
• Nicolaj Wyke, nyvalgt formand for BPI
• Hans Peter Geertsen, højtråbende far til fodbolddrenge

Søndag: Kl. 13-14
• Svend Ravn, tidl. halinspektør i Bredstrup-Pjedsted Hallen
• Michael Sand, højtråbende fodboldtræner på ungdoms-

holdene
• Henrik Væver, vandskræk og formand for et utal af for-

eninger
• Christina Rosenberg, Rynkeby-rytter og gymnastiktræner
• Trine Hansen, tidligere formand for gymnastikafdelingen

Og flere spændende navne er på vej.  
Der kan også leges på maskinen

I pauserne er alle børn og legesyge voksne velkommen til at afprøve 
fald-i-vandet-maskinen

Nyhed
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Sommerfest 2018 byder på noget for enhver smag. Bredstrup-Pjedsted 
Idrætsforening og Spejderne arrangerer sommerfesten for at skabe gode 
oplevelser for alle og for at samle et overskud til det frivillige forenings-
arbejde for børn og unge. Når du har besluttet dig for, hvad du vil delta-
ge i, køber du billet på www. bredstrup-pjedsted.dk/sommerfest

Mandag d. 28. maj kl. 18.30 
 - Lancier 
Thorkild Rose har gennem 40 år undervist i ”lancier” på Fredericia Gym-
nasium. Kom og dans, hvad enten du er klassisk danseglad eller bare 
gerne vil bevæge dig til et godt grin. Køb snitter ved billetbestilling og spis 
sammen med os før dansen starter. Se side 13

Tirsdag d. 28. maj kl. 18.30 
 - Øl, grill og biler 
For rigtige mænd og alle andre slags mænd tænder vi op i grillen og ska-
ber herre-fed stemning i sommerfest-teltet mens vi sparker dæk på spæn-
dende biler. Frank Løkkegaard forbereder menuen, der står på grillet 
Porchetta, Kalveculotte og røgede kartofler til god fadøl. Vi laver maden 
sammen. Se side 7

Onsdag 30. maj kl. 18.30 
 - Visesang og revyklassikere 
Revyorkesteret spiller op til fællessang og krydrer oplevelsen med nogle 
af de bedste viser fra de sidste års Bredstrup-Pjedsted revyer. Køb snitter 
ved billetbestilling og spis sammen med os før fællessangen starter.  
Se side 7

Torsdag 31. maj kl. 19.00 
 - Tøseaften  
Bolette Elvstrøm spidder med sit humoristiske og kærlige foredrag 
opgaven som moderne mor. Efter foredraget er der ost og rødvin til alle 
pigerne. En rigtig pigeaften, med alt hvad dertil hører. Se side 15

Fredag d. 1. juni kl. 18.30 
 - Børnedisco 
Med en stemning der nærmer sig MGP, fester de yngste i sommerfest-
teltet. Børnedisco er for børn i 1. kl. og opefter. Det bliver en aften med 
masser af sjov, musik og dans for de yngste. Se side 15

Fredag d. 1. juni kl 18.30 
 - Vinsmagning 
Per Kohls gode vinfortællinger fortryller og underholder, mens vi smager 
dejlige vine og kårer Fredericias bedste sommervine og terrassevine.  
Se side 17

Grill, øl og vand er åben alle dage fra kl. 18.00, lørdag og søndag hele 
dagen.

Sommerfestprogram 2018

Mandag - fredag, uge 22
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Lørdag d. 2. juni
Kl. 9 - 11 · SparNord-løbet starter med start fra skolen 
I år starter vi løbet på skolen, hvor vi varmer op sammen 
og starten går. Herefter løber vi en lille runde ned gen-
nem byen til stadionet, hvor vi løber “runder” på stadio-
net. Vi løber igen i år for et godt formål, julemærkethjem-
met i Landerupgaard.   
Efter løbet er der vand og frugt til de aktive. 
Se side 19

Kl. 10 · Festpladsen åbner med Børneland og boder:
• Salg af lækkerier og drikkevarer fra grillen og boderne 
• Skydebod - Skyd en rose til mor
• Det muntre køkken - Se hvor mange tallerkner du kan 

smadre med tennisbolde.
• Tombola - Er det dig der får lov til at få 1. præmi-

en - Den HELT store bamse, eller måske en kæmpe 
vandpistol?

• Børneland - besøg børneland med guldgravning, 
hoppeborg, spejderhygge med bål og snobrød samt 
en spejder overraskelse. 

Kl. 11-12 · Fald-i-vandet-maskinen åbner med VIP’er 
der skal skydes i vandet 
I år har vi lavet en ”fald-i-vandet-maskine”. Her kan du 
skyde en kendt person i vandbaljen. Den første vi skyder 
i vandet er - vores skoleinspektør Lars Andersen. Det 
bliver spændende, om nogen kan ramme :) 
Se side 9

Kl. 12 til 15 · Bydyst.  
Vi starter med en god gang rundbold, hvor vi alle dyster 
mod hinanden. Herefter kæmper vi for alvor mod hinan-
den, når vi spiller høvdingebold.  Intet bliver dog afgjort 
før søndag. Tilmelding sker løbende, saml naboerne, 
gaden, vænget og kom ned på pladsen og vis os hvad I 
dur til! Se side 13

Kl. 15-16 · Fald-i-vandet-maskinen 
Vi åbner igen maskine med nogle lokale kendte, som du 
kan få lov til at skyde i vandet. Så vær klar til at ramme 
plet og se en kendt falde i vandet. Se side 9

Kl. 11 - 16 · Fodboldturnering på Santrol Arena 
Vi er så heldige, at BPI gennemfører fodboldturning, så 
kom og hep på vores lokale små og store fodboldstjer-
ner. Se side 5 

Kl. 17.30 · Familiefest  
Fest i sommerteltet for hele familien. Du kan deltage 
med hele familien, uanset om du har børn eller ej. En 
god aften med både underholdning, livemusik og tid til 
både snak og motion på dansegulvet.  Igen i år tænder vi 
op for grillen. Vi glæder os til at se dig og din familie. 
Se side 17

Søndag d. 3. juni
Kl. 10 · Festpladsen åbner med børneland og boder:
• Salg af lækkerier og drikkevarer fra grillen og boderne
• Skydebod
• Det muntre køkken
• Tombola
• Spejderland

Kl.  11-12 · Fald-i-vandet-maskinen  
Vi åbner og skyder de kendte i vandet med kendiser, og 
mon ikke der også bliver tid til at  ....børnene kan prøve at 
blive skudt ned og falde i vandet? Se side 9

Kl.  11 – 16 · Fodboldturnering på Santrol Arena 
Vi forsætter med fodboldturneringen, kom og hep på 
vores fodboldhelte. Se side 5

Kl. 12 · Finale i Bydyst med tovtræk 
Så er det nu det gælder! Den store finale, hvem bliver 
årets vinder af den eftertragtede mælkejunge? 
Se side 13

Kl. 13.30 · Gymnastikopvisning v. Mix-springholdet, 
MomentumQ og Sundeved Idrætsefterskole 
Så bliver vi igen forkælet med en masse flot gymnastik. 
I år er vi så heldige at vores lokale Mix springhold, der 
er gymnaster fra 6.klasse og op, vil vise os, hvad de har 
øvet hele sæsonen.  Derefter fortsætter gymnastikfesten 
med MomentumQ, vores Quinde hold, der kommer og 
viser deres opvisning, som alle virkelig kan glæde sig til! 
Gymnastikopvisningen afsluttes med Sundeved Idrætsef-
terskole, der kommer og præsenter deres fine opvis-
ningsprogram. Se side 5

Kl. 15 · Lodsedlernes vindere udtrækkes 
Nu bliver spændingen udløst! Hvem bliver de heldige 
vindere af de fine præmier? 
- Husk vi kommer rundt onsdag den 16 maj og sælger 
lodsedler i dit område. Skulle du være forhindret, kan du 
også købe lodsedler i baren på pladsen. Se side 5

Kl. 15.30 · Fest pladsen lukker og siger på gensyn næste 
år! Vi siger tusind tak fordi du har ville støtte op om den 
lokale ånd, og det bidrag som vi kan donere til vores 
idrætsforening.  
Vi kan helt sikkert godt bruge en hånd til at nedbryde 
og pakke sammen. Så du må meget gerne hænge ud på 
pladsen og give en hånd med! 

Sommerfestprogram 2018

Lørdag - søndag, uge 22



12

 
SOMMERFEST

Go’

Så kom og besøg os, i vores butik på:  
 
Østerskovvej 2 - lige her i 
Bredstrup-Pjedsted.  

Vi bor faktisk lige  
rundt om hjørnet...

Åbningstider:  

mandag  Lukket
tirsdag    Lukket
onsdag   13–16
torsdag   13–18
fredag    13–18
lørdag    10–14
søndag   Lukket

www.Temashop.dk

tlf. 70 66 62 47

CJ Anlæg  
Erritsø Møllebanke 10  
7000 Fredericia

www.cj-as.dk

Servicearbejde og anlæg for store og små 
erhvervskunder.
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Bydysten

Lørdag d. 2. juni kl. 12 - 15 og søndag d. 3. juni kl. 12

Traditionen tro byder sommerfesten på en 
bydyst! Du kan godt begynde at samle nabo-
erne, så I enten kan heppe eller selv kridte 
skoene, når de tre dyste løber af stablen. I år vil 
vi samle et hold fra hvert af vores fire lokal-
områder; Ullerup Bæk (Golfkvarteret mm.), 
Pjedsted, Gammel Pjedsted og Bredstrup. Der 
skal blandes aldersgrupper, så hvert hold både 
består af børn, unge, lidt ældre unge – og så de 
modne. 

Høvdingebold og tovtræk 
Lørdag middag står den på rundbold og høvdin-
gebold, mens den helt store gyser bliver søndag 
middag, hvor vi kaster os ud i den traditionsrige 
tovtrækning – igen med aldersblandede hold. 
Efter en nervepirrende finale overrækkes poka-
len; mælkejungen som vinderbydelen må have 
stående indtil næste års bydyst. 

Vel mødt lørdag og søndag middag - forventet 
start begge dage kl 12. 

Lancieraften

Mandag d. 28. maj kl. 18.30

Kom og dans med når vi fyrer op for 
en aften i selskab med den klassiske 
dans Les Lanciers! Aftenen byder 
på live-orkester, snitter og gang i 
kvadrillerne. Byd din nabo op til 
dans og snup en tur i dame- eller 
herremøllen. Det bliver uden tvivl 
årets sjoveste svingom, så du kan 
godt kridte danseskoene og latter-
musklerne! Og bare rolig; du behø-
ver ikke være ekspert i Les Lanciers 
på forhånd, man kommer langt med 
gåpåmod, danseglæde og kyndig 
vejledning. Denne aften instruerer 
Thorkild Rose, der gennem 40 år har 
undervist de spirende studenter på 
Fredericia Gymnasium i kunsten af 
danse lancier.

Du køber billet på hjemmesiden:  
br-pj.dk/sommerfest
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Tlf.:  40 62 41 66
Mail:	hkren@profibermail.dk

FREDERICIA
Vesterballevej 25

KOLDING
Kolding Åpark 2

MIDDELFART
Torvet 1

VEJLE
Damhaven 1

Telefon 70 15 15 32   |   info@trolle-law.dk   |   www.trolle-law.dk

Vognmand 
Jørgen Christensen

ønsker BPI en god sommerfest 
og alle en god sommer.

tlf.: 4062 4746

Marianne Bitsch
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Tøseaften med 
lattergaranti 

 
Torsdag d. 31. maj kl. 19 i sommerfestteltet

Hvem står ikke her med vasketøj og mad-
pakker til op over begge ører og drømmer 
om en sjov aften med veninderne? Nu 
forkæler vi kvinder os selv og hinanden 
med sådan en aften! Vi skal spise god 
ost, vi skal drikke lækker rødvin, og så 
skal vi høre et sjovt foredrag med Bolette 
Elvstrøm, der med humor og eftertænk-
somhed sætter ord på livet som kvinde 
og mor. 

For piger og deres veninder 
Så tag veninderne, kollegaen, ja måske 
svigermor, med til vores tøseaften! Vi skal 
hygge os og grine sammen, mens mæn-
dene bliver hjemme og viser, at de selvføl-
gelig godt kan klare både madlavning, 
madpakker, og putning. 

Du køber billet til dig og veninderne på 
hjemmesiden: br-pj.dk/sommerfest

Børnedisco

Fredag d. 1. juni kl. 18.30

Trænger du også til en sjov aften med fed musik, 
røgmaskine og blinkende discolys? Så tag dine 
bedste venner under armen, find dine sejeste 
dansemoves frem og kom med til sommerfe-
stens børnedisco! I løbet af aftenen er der fede 
konkurrencer som ballondans og appelsindans, 
men vi skal også danse noget ”just dance”, hvor 
man kan vise aftenens svedigste moves. Når 
tørsten melder sig vil der være mulighed for at 
købe slush-ice og sodavand og når energidepo-
terne skal fyldes op til nye seje dansetricks, kan 
der købes popcorn og slik mm.

Festen er for 2. klasse og opefter. Vi starter 
kl. 18.30 og festen slutter kl. 20.30. Der er et 
begrænset antal billetter, så køb din billet og du 
bliver sikret en fed aften på dansegulvet med 
vennerne. 

Billetten finder du på hjemmesiden:  
br-pj.dk/sommerfest
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Online Booking
salon-chic.dk

Telefon
76 24 44 01

Facebook
facebook.com/salonchicpjedsted

Instagram
salonchicpjedsted

Salon Chic · Ida Sandvad · Stationsvej 21, 7000 Fredericia

Gurli Hjorth
keramiker

Noget særligt?
Se mere på galleri-eskely.dk

Altid åbent efter aftale
på mobil 4027 8610.

Gurli Hjorth
Pjedstedvej 66, 

Gl. Pjedsted, Fredericia
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Familiefest 

Lørdag d. 2. juni kl. 17.30 

Sommerfesten byder selvfølgelig igen i år på en hyg-
gelig fest for hele familien. Der vil være underhold-
ning for børnene og de voksne får også mulighed for 
at svinge træbenet, når bandet Hit It Live spiller op 
til fest på dansegulvet. Til ganen serverer vi lækker 
grillmad med menuer for både børn og voksne i alle 
aldre. 

For familier med og uden børn 
Tag familien under armen og mød din nabo, dine 
holdkammerater, din mødregruppe, din bedste ven, 
din løbemakker eller din gode kollega. Gå ikke glip af 
en af årets sjoveste aftener for både store og små, 
når sommerfesten inviterer til familiefest.  

BPI Vinsmagning og kåring af 
årets sommervine i Fredericia

Fredag d. 1. juni kl. 18.30

Med årets vinsmagning kan du både nyde en række gode vine, og få Pers gode historier 
serveret til.

”Vi afprøvede vinsmagningen sidste år til sommerfesten og alle 25 deltagere var glade for 
arrangementet, derfor prøver vi igen og fornyr arrangementet, så vi igen kan overraske 
deltagerne positivt”, forklarer Per Kohls.

Årets sommervine i Fredericia? 
Sammen med vinhandlerne i Fredericia kårer vi årets sommervine. ”Vi skal finde den bed-
ste rødvin til sommerens grillaftener. Der er også mange gode smagsoplevelser i hvidvine-
ne, så derfor skal vi også kåre sommerens bedste hvidvin til terrassen,” siger Per Kohls. 

Alle Fredericias vinhandlere har vine med i konkurrencen: 
Fredericia Vinhandel, Vinoble Fredericia, Vinmedkant og Vinspecialisten Fredericia. Vi har 
bedt dem om at finde en hvid- og rødvin, som de mener kan vinde konkurrencen. Så det 
bliver spændende at se hvad de byder ind med. En ting er sikkert: Alle vil gerne løbe med 
sejren, så vi kommer til at smage rigtig god vin. 

Sammen skal vi så smage og vurdere 8 vine. ”Jeg vil introducere deltagerne i teknikker til 
at vurdere de forskellige vine.  Alle har så mulighed for give hver vin en score. Jeg giver en 
grundig information omkring hver vin og supplerer med de oplevelser jeg har haft i vinens 
verden gennem årene” fortæller Per.  

Til smagningen bliver der, som sidste år, serveret små anretninger; tapas, ost, grillmad 
mm. 

Plads til dessert? 
Mens vi venter på kåringen af Årets sommervine i Fredericia, vil der blive serveret lidt des-
sert med passende dessertvin. 

Billetten finder du på hjemmesiden: br-pj.dk/sommerfest
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Det er sjovere at rejse, 
når man er StjernePLUS
Når du samler dine bankforretninger i Spar Nord, regner det med eksklusive fordele. 
Du får lavere priser i hverdagen, en rådgiver på hver fi nger – og når du skal ud at 
fl yve, så har vi både klaret rejseforsikringen og reserveret en plads til dig i loungen.

Kan du tåle at blive forkælet?
Book et møde på stjerneplus.dk

Spar Nord Fredericia   |   Sjællandsgade 33   |   76 20 64 00   |   fredericia@sparnord.dk
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SparNord-løbet
Lørdag 2. juni kl. 9.00

Løb for den gode sag 
Også i år kan alle børn og voksne i Bredstrup-Pjedsted løbe for den gode sag.  ”Vi har lavet en aftale 
med Julemærkehjemmene om at vi støtter det nye julemærkehjem, der er på vej i Landerupgaard, 
siger Nicolaj Wyke, formand for BPI. ”Og skulle projektet med Landerupgaard ikke blive til noget, så 
tilfalder pengene de andre Julemærkehjem. Der kan de helt sikkert gøre god gavn.”

Løb sammen med familien 
”Løbet er for alle børn og de må gerne tage deres forældre eller søskende med på turen. Vi har ind-
rettet os med en nem rute rundt i byen på 3 km, så den kan alle være med på. Når vi så når op til 
Santrol Arena løber vi alle sammen runder på stadion og så donerer vi 10 kr. pr runde. til Julemær-
kehjemmene, forklarer Alex Falkenstrøm, der sammen med Peter Blytækker og Morten Rasmussen 
arrangerer SparNord løbet.

BPI har overskud til andre 
”Vi kan uden tvivl bruge pengene selv i foreningen,” siger Nicolaj, ”men det giver nu god mening at 
vi også giver en hjælpende hånd til andre børn og unge som måske ikke lige nu er en del af for-
eningslivet. Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan alle hjælpe nogen”, begrunder Nicolaj.

Skolen og SparNord hjælper løbet på vej 
SparNord løbet har Spar Nord som sponsor og skolen som samarbejdspartner: ”Som lokalt penge-
institut, ved vi hvor vigtigt lokalsamfundet er. Løbet og resten af sommerfesten er ikke muligt uden 
det store arbejde fra de frivillige og opbakning fra lokalsamfundet. Vi var derfor ikke i tvivl om, at 
Sparnord Fonden ville større BPI`s arbejde med sommerfesten” forklarer Torben Ploug, der er 
Direktør i SparNord afdelingen i Fredericia.

Løbet starter på skolen 
Også skolen er med i samarbejdet omkring løbet. ”Vi skal starte med at varme op i skolegården og 
vi håber da at så mange elever som muligt har lyst til at være med. Afdelingsrådet har været med til 
at planlægge det her og jeg skal personligt nok løbe forrest ind til jeg bliver overhalet,” griner Lars 
Andersen, som er skoleleder på den lokale afdeling ”Skolesvinget” i Ullerupbækskolen.

Du køber billet til løbet her: br-pj.dk/sommerfest

Se billeder og følg os på facebook her: 
www.facebook.com/bredstruppjedstedsommerfest/



RÅDGIVNING OG VARER AF DEN 
HØJESTE KVALITET 

Land & Fritid, Industrivej 41, 7080 Børkop


