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KOKOSFIBRE
Dyrkningsplader fra tomatkultur til forbedring af  jordstruktur, 

sælges 15 l. per plade. Kr 2,00 pr. stk. afhentet.
Erik & Steen Magnusson
Tuevej 39, 7000 Fredericia

Tlf. 75 95 40 99
PS. Indeholder næring. PH ca. 6.

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
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Sparekniven har ramt idrætten.
Idrætsforeningerne i Fredericia Kom-
mune har en fælles paraplyorganisation 
som kaldes SIF i daglig tale. SIF er vo-
res talerør til politikerne og forvaltningen 
i kommunen og står for en del af de til-
skud og bevillinger, som idrætten har 
mulighed for at søge. Sidste år uddelte 
SIF over kr. 500.000 til foreningslivet 
i Fredericia til aktiviteter, uddannelse, 
redskaber, sportspriser og andet, som 
kom udøvere, ledere og klubkasser til 
gavn og det er noget, som modtagerne 
har kunnet mærke. Det er dog besluttet i 
byrådet, at skære det faste årlige tilskud 
til SIF på kr. 300.000 helt væk, og det vil i 
den grad vanskeliggøre det arbejde som 
SIF udfører i dag og i sidste ende ram-
me foreningerne. Beslutningen er taget, 
og det kan vi kun beklage, men samti-
dig håbe at politikerne ikke rører ved 
”Fredericia ordningen” som er en kom-
munal tilskudsordning.Som en effekt af 
dette kan BPI blive tvunget til at hæve 
kontingentet for at få økonomi i driften 
af klubben, og vi vil i nærmeste fremtid 
kigge på både restancer og frikontingen-
ter i foreningen, da vi mener at der skal 
ændringer til på de områder. Nærmere 
herom senere.Vi skifter emne til noget af 
det sjove, som er sket siden sidst. Efter-
årsfesten var i år fyldt med nye ideer og 
indslag til at krydre aftenen med.  Baren 
”Alphenwahnsinn” trak mange tørstige 
gæster til, ikke mindst i ”happy our” Jeg 
synes festudvalget er god til at forny sig, 
og skal, sammen med alle andre som 
har hjulpet, have en stor tak for indsat-
sen. Det gik kanon godt, dog havde det 
været rart med flere gæster. Der var 
mange deltagere fra Fredericia og det er 
dejligt. Det vil være rart med større inte-
resse fra lokalområdet, så tænk over det 
til næste gang, der bliver inviteret.

Karl Thomsen, formand BPI 
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Gammelby Mølle
 Julen
Starter i november – her pyntes møllen med frække nisser, skønne engle, farvestrå-
lende kugler, kække elsdyr, og hvad der ellers lugter lidt af jul.
 
Selveste julemanden ville rykke i tøjlen, hvis han fløj over møllen. Han ville 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 alt forventning ikke falder i god jord, giver vi naturligvis pengene retur.
 
Vi har fundet de skønneste og varme kaninponchoer – der bliver ikke produceret så 
mange, derfor har vi kun et lille lager.  Men vi kan vel, om nogen, tillade os at sige, de 
sælges efter  -FØRST TIL MØLLE – princippet.
 
Vores fodtøj er udviklet af en professor i ergonomi og anatomi.
Arcopédico´s sko er de eneste sko i verden, hvor både sål og overstykke efter kort 
tids brug, bliver et aftryk af foden.
”Man mærker ikke, at man har sko på ” er en typisk bemærkning fra en, der prøver et 
par Arcopedico støvler første gang.
Sidste nye, er et par lange støvler, der kan vaskes i vaskemaskinen, og ja vi har også 
herresko og støvler.
 
Caféen
I caféen serveres dagens kage, friskbrygget kaffe, varm kakao, gløgg, æbleskiver, 
gammeldavs fedtemad m. ost, rullepølse beklædt med sky, en kølig fra kassen og fran-
ske limonader.
 
Åbningstider frem til jul.
Søndage mellem 11.00 og 17.00 – derudover kan Møllen åbnes efter aftale.
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gammelby-moelle.dk
Vi glæder os til at se jer på Møllen

 
 
 
 
 
Jette og Preben Lange
Gammelby Møllevej 62
7000 Fredericia
Tlf: 75 56 00 01 eller 
mobil 23 23 56 89
mail@gammelby-moelle.dk
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November
 24. Indvielse af Klokkefrøens nye lokaler
 26. Åben stævne i badminton
 27. Elbospejdernes julestue på skolen kl. 11 - 15
 27. Juletræstænding på Landsbytorvet kl. 16
 29. Foredragsforeningen - Tidl. sognepræst Hans Jørgen Kaltoft
December
 6. Eftermiddage i Præstegården fra kl. 14.30
 7. Julebadminton
 15. Julekoncert i Pjedsted Kirke med Snoghøjkoret
Januar 2012
 4. Aftenmøde i Præstegården kl. 19.30
 10. Eftermiddagsmøde i Præstegården kl. 14.30
 12. Deadline på Fokus 1, 2012
 24. Foredrag v. Journalist og forfatter Eva Jørgensen kl. 19.30
 29. Gymnastik afholder Kryb og Kravl dag 
Februar
 5. Gymnastik afholder Børnefællestræning
 21. Generalforsamling i foredragsforeningen

Har du aktiviteter, som du ønsker skal med i Aktivitetskalenderen, så send en mail 
til fokus@bpanet.dk

Månedslotteriet
Vi har i BPI bestemt os 
for at nedlægge må-
nedslotteriet  og derfor 
denne lille orientering.
Antallet af deltagere 
i månedslotteriet har 
nået et lavpunkt, hvor 
arbejdsindsatsen ved 
at køre lotteriet er for stor, set i forhold 
til indtjeningen. Vi har forsøgt at sælge 
flere lodder, men uden det store held og 
derfor har vi truffet denne kedelige be-
slutning, som er gældende fra 2012. Det 
vil sige at sidste lodtrækning var sep-
tember måned og udtrækningen blev 
offentliggjort i nummer 5 af Fokus. BPI 

vil gerne sige tak til de, som på denne 
måde har støttet ungdomsarbejdet i BPI 
gennem årene.
Vi vil dog tilbyde dig at støtte BPI på an-
den vis.  Vi opretter en fond under nav-
net ”Støt en ung i BPI”. Her har du mulig-
heden for at bidrage med kr. 100 for ét år 
ad gangen og vide, at disse penge vil bli-
ve brugt til vores unge mennesker i BPI.  
Der bliver hårdt brug for disse penge i 
fremtiden, da vi allerede nu ved, at de 
nye besparelser i Fredericia Kommune 
også rammer vores tilskud. Her hedder 
det så ikke held og lykke mere, men på 
forhånd tak for bidraget.

Karl Thomsen, BPI
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Tingvejen 21, Taulov
21 25 43 14  75 95 43 14  21 42 84 01

asl@trekantenstoemrer.dk

Nyt hår i Gl. Pjedsted
Salon Marianne

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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være afskåret fra lokal handel.
www.osuma.dk
Osuma.dk er et online supermarked, 
hvor man kan bestille dagligvarer via In-
ternettet og få dem leveret lige til døren 
– eller køkkenbordet.
Osuma.dk fører et omfattende sortiment 
inden for friske dagligvarer: fødevarer, 
personlig pleje og husholdningsartikler. 
Som det eneste online supermarked til-
bydes desuden dybfrostvarer samt fuldt 
sortiment i håndkøbsmedicin og tobaks-
varer. 
Varerne indsamles hver dag i Kvickly-
varehuse. Derfor er det altid helt almin-
delige og dagsfriske dagligvarer, som 
sælges til almindelig butikspris.
Der kan bestilles varer 24 timer i døgnet 
på hjemmesiden. På hverdage kan man 
bestille varer helt frem til kl. 10.00 til le-
vering samme dag.
Osuma.dk online supermarked leverer 
to gange dagligt på alle hverdage (man-
dag til fredag) –, og man behøver ikke 
selv være hjemme for at tage imod va-
rerne. Men hvis man er hjemme, bæres 
varerne gerne helt ind i køkkenet, så 
man kan tjekke kvaliteten med det sam-
me. Der er forskel på leveringspriser alt 
efter hvilket tidspunkt, man ønsker sine 
varer leveret, men det er muligt at få le-
veret sine varer til 0 kr., hvis man f. eks. 
vælger levering midt på ugen.
På hjemmesiden findes hjælpemidler 
til at give kunden overblik over daglig-
vareindkøb. F.eks. findes der en abon-
nementsservice, som sætter kundens 
indkøb i system. Her kan man vælge at 
få leveret frisk mælk, brød, kød osv. fast 
en gang om ugen,  imens andre indkøb 
ligger fast en gang i måneden – man be-
stemmer selv intervallet.
www.sinasbutik.dk
Det lokale alternativ til Osuma.dk kan 

Vi ta’r skraldet!
Nej – det gør vi 
ikke, men vi gør 
det nemmere at 
holde Bredstrup-
Pjedsted ren.
Beboerforenin-
gen har opsat 6 
fine skraldespan-

de, som meget gerne tager imod det 
skrald, der ellers lander på fortove og i 
vejgrøfter.
Skraldespandene står ved busstoppe-
stederne i Gl. Pjedsted, på Ågade over-
for Hallen og ved 
Smeden i Bred-
strup. Vi har også 
opsat skralde-
spande ved Kær-
lighedsstien, ved 
det grønne areal 
ved Åen og ved 
den lille P-plads 
ved naturstien på 
Brøndstedvej.
Med denne lille 
gave håber vi, at alle vil være med til at 
holde Bredstrup - Pjedsted ren og pæn. 

Karen Pagh, Beboerforeningen
 

Købmanden er lukket – og der kom-
mer ikke en ny foreløbig…
Beboerforeningen har siden lukningen 
af den lokale købmand i marts forsøgt 
at vække interessen for en ny butik i 
området hos flere kæder og mindre er-
hvervsdrivende. Arbejdet har ikke båret 
frugt, og nu er Netto begyndt at anlægge 
på hjørnet af Bredstrupvej og Vejlevej, 
hvilket giver vores lokalsamfund ringe 
udsigter til en butik.
Derfor har vi undersøgt alternative mu-
ligheder til dagligvareindkøb, som forhå-
bentligt vil afhjælpe frustrationen over at 
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være Sina´s Butik, der ligger i Taulov. 
Her har man mulighed for at telefonere 
sine varer til butikken og få dem leveret 
til adressen. Det koster 55 kr. at få sine 
varer leveret.
Man kan ikke bestille via hjemmesiden, 
så det kan anbefales at tage en tur til 
Sina´s Butik for at se udvalget samt få 
en snak med personalet om muligheder-
ne for bestilling.
Sina’s Butik har et bredt udvalg af blom-
ster, vin, bagerbrød og kager, speciali-
teter, håndkøbsudsalg,  DVD- udlejning 
samt et stort udvalg af dagligvarer. Mod 
bestilling kan der også leveres ugepak-
ker fra Slagter Gregersen to gange om 
ugen.
Sina´s Butik, Adelvej 21, 7000 Frederi-
cia Tlf.. 75562720

Julia Storm, Beboerforeningen

Ny bybuskøreplan!
Efter meget 
lang tids de-
bat, uhen-
sigtsmæssi-
ge, foreløbige 
k ø r e p l a n e r 

med fatal mangel på forståelse for bru-
gernes behov, træder en ny, permanent 
bybuskøreplan for hele Fredericia kom-
mune i kraft pr. 11. december 2011. Det 
betyder, at de nuværende 10 linier bliver 
skåret ned til 6. Bredstrup, Pjedsted og 
Herslevs bybus kører til banegården og 
bliver til linie 5. Minuttallet er tilpasset, 
så det bliver  muligt, uden unødig ven-
tetid, at skifte til én af de buslinier, der 
kører til centrum, og som kører hvert 20. 
minut.
I køreplanen er der også taget højde for, 
at skoleelever og pendlere kan komme 
på arbejde og i skole. Det samme prin-
cip gælder naturligvis, når man om efter-

middagen eller aftenen skal hjem igen. 
Så tager man én af ”centrumlinierne” til 
banegården og skifter til bussen mod 
Bredstrup, Pjedsted og Herslev. Bussen 
har om dagen fortsat timedrift. Desuden 
har vi  – efter flere år med teletaxa! -  
igen fået bybusforbindelse i weekenden, 
så områdets beboere kan deltage i ar-
rangementer og besøge venner og be-
kendte i Fredericia uden at skulle være 
afhængige af en bil.
Efter kl. 18 – om aftenen og i weeken-
den (lørdag efter kl. 14) - kører bussen 
hver 2. time. Beboerforeningen håber, I 
vil tage godt imod den nye køreplan, og 
overfor Fredericia kommune vil bevise, 
at vi har brug for kollektiv transport – ved 
at bruge den!
Der er blevet kæmpet hårdt for de opnå-
ede forbedringer, og vi vil fortsat følge 
området tæt, så vi sikrer, at alle – både 
børn og voksne i området – bevarer 
størst mulig mobilitet. I kan se den kom-
mende køreplan på Sydtrafiks hjemme-
side: www.sydtrafik.dk

Lis Holtegaard, Beboerforeningen
 
Vådområde
Efter henven-
delse fra Be-
boerforeningen 
har Fredericia 
kommune, Na-
tur & Miljø op-
sat en informa-
tionstavle ved 
v å d o m r å d e t 
ved broen, hvor 
Ågade krydser 
Spang Å.
På infotavlen kan man læse om vådom-
rådet, der blev indviet i sommeren 2009.
Man kan også læse om de organisatio-
ner, der har støttet projektet og tavlen.
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Her ses formanden for BPI med checken 
fra OK. Han så dog gerne at den blev lidt 
større næste år. Støt BPI ved at tilmelde 
dig OK-aftalen.

Hovedformålet med vådområdet er at 
nedsætte udledningen af de næringssal-
te med kvælstof og fosfor, der tidligere 
forurenede Rands Fjord.

I tilgift har vi så fået et spændende om-
råde at se på. Området skifter udseende 
fra sommer til vinter, og mange dyr og 
fugle vil med tiden flytte ind. Får, heste 
og kvæg ses græsse i området.
I øjeblikket bærer vådområdet sit navn 
med rette, på grund af den megen regn.
Det kan derfor være en god ide med 
gummistøvler, hvis du vil hen og læse 
hvad der står på infotavlen.

Ole Sørensen, Beboerforeningen
 

Lysene tændes

Adventstiden nærmer sig, og vi skal 
igen have et juletræ på Landsbytorvet. 
Lysene skal tændes, forhåbentlig med 
hjælp af rigtig mange børn og deres for-
ældre samt alle andre, der har lyst til at 
være med. Sammen skal vi kalde Jule-
manden frem, han gemmer sig sikkert et 
sted i nærheden. Der er godteposer til 
børnene. 
Vi ses på Landsbytorvet den 27. novem-
ber 2011 kl. 16. Vel mødt.

Torvelauget, Beboerforeningen

OK bidrager igen til BPI
BPI har modta-
get godt kr. 4000 
fra OK, som er 
årets resultat af 
en sponsoraf-
tale mellem de 

to parter. Dels et ørebeløb pr. købt liter 
brændstof og dels et engangsbeløb ved 
nyoprettede kunder. I BPI synes vi nok 
beløbet kunne være lidt større, og op-
fordre alle vore læsere til at tilmelde sig 
aftalen. Både de som har et OK kort, og 
de som ikke har et, kan være med. Det 
kræver blot en henvendelse til Henny 
Obling Stationsvej 17 tlf. 21 29 17 28 el-
ler en fra bestyrelsen i BPI.
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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Et turbolent fodboldår er ved at være 
slut, og vi må konstatere, at BPI rykker 
ned i serie 2 og serie 6. Vi mistede sim-
pelthen for mange spillere i sommerpau-
sen og har været en smule uheldige med 
skader, så selv ikke vores meget dygti-
ge træner Finn Klein Sørensen, kunne 
redde os i denne omgang. Vi har endnu 
ikke prøvet at vinde i efterårsturneringen 
og slutter på en sidsteplads. Så vi må 
op på hesten igen og se, om vi ikke kan 
få stabiliseret holdet i serie 2 næste år, 
men det er ingen tvivl om, at der venter 
os en vanskelig periode.
Vi skal have spillet nye kræfter ind på 
holdet, men det er jeg også sikker på, at 
vores nye træner Jesper Krogsgaard er 
den rigtige til.
Finn Sørensen har ydet en utrolig flot 
indsats i BPI, og aldrig har vi taget af-
sked med en træner, der har udrettet 
så meget for BPI, selvom vi har haft 
mange dygtige trænere i klubben. Det 
har været en af vores spidskompetan-
cer. Finn har altid ydet en flittig og meget 
arbejdssom indsats og skaffet klubben 
3 sæsoner i serie 1. Han bragte os på 
højde med Fredericia FF, som vi slog på 
Santrol Arena i foråret - og husk endvi-
dere tilbage på vores mirakuløse sejr 
over Vejle Kammeraterne med 5-3 efter 
vi var bagud 0-3. Jeg glemmer det al-
drig. Finns positive væsen vil vi savne, 
men samtidig ønske ham held og lykke 
i hans videre udvikling som træner og 
sige tillykke til Vejle FC, de får en fanta-
stisk træner.  På gensyn Finn, du vil altid 
være velkommen på Santrol Arena, og 
måske ses vi allerede som modstandere 
i foråret 2012.

Mange af vores spillere har udviklet sig 
godt i år, specielt brødrene Sten og Stig 
Andersen.  Positivt også at Simon Hau-
ritz er kommet ind på 1. holdet. Mange 
af de gode gamle kræfter er klar igen i 
næste sæson nemlig Kent Juhl, Thomas 
Zentio, Allan Jørgensen og Torben Me-
yer mfl. Allan Jørgensen har også væ-
ret et fremragende anføre, altid positiv 
på trods af manglende resultater. Martin 
Gaarde har også generelt leveret en flot 
præstation i målet.
Men træningsindsatsen har ikke været 
god nok til serie 1 - ganske enkelt de an-
dre har været hurtigere end os.
Ungdomsafdelingen har fungeret fint 
i år, med mange gode oplevelser og 
mange kompetente trænere, så det ser 
virkelig positivt ud. Det er længe siden, 
at BPI har haft så stærk en ungdomsaf-
deling, vi er stadigvæk en smule sårbar 
på bredden. Vi er en klub for alle, men 
vi må også erkende, at resultaterne tæl-
ler mere og mere for de unge spillere. 
De bliver også mere og mere fokuseret 
og stiller større krav til deres omgivelser, 
både trænere og klubben. Vi vil gøre vo-
res yderste for at leve op til det.
Tak til alle for en fantastisk indsats det 
være sig både trænere, holdledere, fod-
boldudvalg  samt ikke mindst alle vores 
sponsorere, uden jer kunne vi simpelt-
hen ikke være med.
Årets sidste store opgave er jo vores JU-
LESTÆVNE, der foregår  lørdag den 3. 
december i hallen. Husk og komme forbi 
enten som aktiv eller for at besøge vores 
store og flotte tombola.
Tilmelding af hold til JH@bredstrup-
pjedsted.dk senest den 18/11-2011.
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Opsummering af en rigtig god uden-
dørssæson 2011 for U6/U7

Hermed takker vi for en rigtig god opbak-
ning fra klubbens side, og ikke mindst 
for den kæmpe opbakning, som vi har 
fået fra forældrenes side. 
Både individuelt og som hold, er der sket 
store fremskridt! Vi har fået en meget 
bedre forståelse for fodboldspillet gene-
relt, og alle er vi kommet et godt og vig-
tigt skridt videre rent teknisk og fysisk. 
Og jo, det kan man godt, selvom man 
har den alder... ;-) 

Vi har forsøgt at have en “legende” til-
gang til det at lære at spille fodbold - og 
sæsonevalueringen taget i betragtning 

synes jeg, at det er lykkedes godt. Nu 
ved vi hvad vi skal træne og øve os på 

fremadrettet og bruge 
ikke mindst indendørsæ-
sonen på. 
Sæsonen er lige begyndt 
indendørs, og der er al-
lerede dukket et par nye 
spillere op. Dem byder 
vi meget velkommen og 
“nye” forældre, tro ende-
lig ikke, at jeres børn er 
bagud ift. “de gamle”. I 
den alder bliver det lyn-
hurtigt indhentet, og hel-
digvis er vores hold me-
get gode til at tage imod 
nye ansigter. 

Der er mange omvæltninger for børne-
ne, da det er første gang for de fleste, at 
de skal spille fodbold indenfor. Det går 
meget, meget hurtigere, skulle jeg hilse 
og sige! :-) Men vi skal nok få godt fat i 
det og trænet vores teknik indtil sæso-
nen begynder udendørs. 
Så alt i alt vil jeg gerne takke jer for 
det gode samarbejde, og jeg ser virke-
lig frem til at træne jeres skønne børn 
fremadrettet med henblik på leg, sjov og 
gode resultater.

Anders Gregersen

Grand oldboys
Oldboys afdelingen i BPI ændrede sig 
i sommeren 2011 (eller var det egentlig 
sommer), men der flyttede en flok af de 
gamle oldboysere op til Grand oldboys, 
og samtidig med kunne der komme nye 
unge kræfter til på oldboys.
Det  resulterede i tilgang på begge hold 
og især hos de unge. Nogle nye spillere 
fra Fredericia er kommet til og med lidt 
hjælp fra de ”gamle” på serie 1 og de 
helt ”gamle” fra grand,  så blev der spil-
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let kampe i en turnering med ligeså unge 
spillere og med nye klubber, der skulle 
mødes.

Men Oldboys går vinteren i møde på 1. 
pladsen, så mon ikke vi med tiden får et 
super stærk oldboys hold i superligaen. 
(Det hedder det også i oldboys).
Og på Grand oldboys, ja så overvintrer 
vi på 3. pladsen med 17 point og både 

1. og 2. pladsen har 18 point. Vi har fået 
tilgang, og vi har også mistet nogle af 
de gamle rotter. Men humøret er sta-
digt højt, og især efter at vi også vin-
der kampe ind imellem. Der har nemlig 
været pointkrise på oldboysholdene de 
seneste sæsoner. Men vi ligger flot i 2. 
division.

God vinter til alle spillere, og selvfølge-
lig skal der lyde en kæmpe tak for den 
store opbakning fra især Grand oldboys 
til Efterårsfesten. Vi var som man siger 
– næsten ”fuldt” hold og tak for mødet i 
baren, det var hyggeligt.
God vinter og god jul og husk julefod-
bold lørdag den 3. december 2011 - og 
glem ikke at holde jer i form.

Tommy og Ole

Stillingsannonce
BPI fodbold søger en person eller en gruppe personer, 
som kunne tænke sig at stå for driften af kiosken i klub-
huset. Du/I vil selv kunne få medind ydelse på indhol-
det/formen for kioskdriften (åbningstider, varesortiment 
etc.). Kontakt undertegnede, hvis du er interesseret, el-
ler kender nogen som kunne være det - så kan vi sam-
men  nde ud af, hvordan kiosken skal drives.

Jørgen Hansen
tlf. 75954305 / 25271311
jh@bredstrup-pjedsted.dk

Træningstider for indendørs fodbold ungdom
Hold Træningstid Træner 
U05 / U06 /U07 Mix 
(årgang 2007 / 2006 / 2005)

Tirsdag 16:00-17:00 Anders Gregersen  
Jonas Sørensen

U08 Drenge 
(årgang 2004) 

Mandag 16:30-17:30 Christian Specht  
Lars Lodahl 

U09 Drenge 
(årgang 2003) 

Mandag 16:30-17:30 Carsten Deleuran 
 

U010 Drenge 
(årgang 2002 / 2001) 

Lørdag 10:00-12:00 Martin Hougaard  
Kim Hansen 

U13 Drenge 
(årgang 1999 / 2000) 

Fredag 15:00-16:30 Michael Sand  
Frank Andersen 

U14-U17 Drenge 
(årgang 1996-1993 

Mandag 20:15-22:00 Rasmus Geertsen 
 

U09 Piger 
(årgang 2003/2004 

Mandag 15:45-16:30 Jørgen Hansen 
 

U15 Piger 
(årgang 1998-1996) 

Lørdag 12:00-13:00 
(kontakt Gitte vedr. træningsdage) 

Gitte Jensen  
Tlf. 28901928 
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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Reportage fra Mørkholt
Lørdag d. 4. nov. mødtes ca. 30 for-
ventningsfulde gymnaster fra 0. - 6. 
klasse og deres instruktører til den år-
lige Mørkholt-lejr. Vejret var fint, mildt 
for en novemberdag og let blæsende.
Straks ved ankomsten blev der kapret 
køjer og lommelygterne afprøvet, mens 
der blev taget hul på slikposerne. Selv-
følgelig skulle flaget hejses, og dette 
under glade toner fra alle børnene.                                                                       
Eftermiddagen stod i aktiviteternes tegn.
Masser af leg på plænen, og masser af 
gymnastik og spring i salen.  Til aftens-
mad havde de søde tanter lavet spagetti 
og kødsovs, og desserten blev indtaget 
ved det bål Henrik havde lavet.  Æbler 
fyldt med puddersukker og ristet sagte i 
gløderne ….. mums.                                     

De mindste børn fik læst godnathistorie,  
imens de fortsatte løjerne i salen for de 
største børn. Men det var svært for de 
mindste at falde til ro. Skulle liiige på wc, 
skulle liiige have noget at drikke….. Men 
trætheden overmandede dem snart. De 
store børn gik også trætte til ro og faldt 
hurtigt i søvn. Men det varede ikke læn-
ge. Et natløb var kommet op at stå. Der 
skulle findes nøgler til nogle terrorister, 

så ud i mørket….uden lommelygter….vi 
skulle jo ikke afsløre os selv. Og selvføl-
gelig, man er da en frisk gymnast, alle 
fra 3. - 6. klasse var med.  Det var lidt 
uhyggeligt med nogen der løb efter os 
og ville fange os. Men hjemme ventede 
tanterne med varm kakao med fløde-
skum. Det var den bedste sovepille.                      

Næste morgen var alle friske meget tid-
ligt, undtagen de store instruktører, der 
sov på madrasserne i salen. Og de var 
ikke lette at vække, for de havde låst 
døren, så de små gymnaster kunne ikke 
kunne komme ind til dem. Men det kom 
de bare!! Efter morgenmad gik turen til 
stranden, hvor der blev slået smut til den 
store guldmedalje. Mørkholt-lejren 2011 
var herefter slut, og det var nogle trætte 
børn, der blev hentet hjem.  Men ikke 
mere trætte end at nogle af dem kom til 
gymnastik igen allerede  mandag  efter-
middag.
Meninger om Mørkholt-lejren
Allerede mandag eftermiddag var nog-
le af gymnasterne igen på benene og 
sprang rundt i hallen til den ugentlige 
træning. Alle var enige om, at det havde 
været alle tiders tur. Meningerne var dog  
delte om hvad, der var bedste ved lej-
ren. De fleste syntes at natløbet var det 
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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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bedste, andre at det var legene i salen. 
Men enstemmigt syntes alle, at køjerne 
var det sjoveste. Men  Ane Maj syntes at 
edderkopperne var for meget. Og Ama-
lie var ikke tilfreds med at nogle snor-
kede. Og nogle ville gerne sove længe!                             
Børnene syntes at maden var rigtig fin, 
men Mie syntes nu at menuen godt måt-
te ændres, spagetti og kødsovs havde 
de fået de sidste maaange år. 

Alle var enige om, at det havde været 
en rigtigtig hyggelig weekend. Især var 
det hyggeligt at være sammen med 
sine instruktører en hel weekend. Og 
på spørgsmålet om nogen skulle med 
på Mørkholt-lejr næste år, ja så blev der 
meget højt råbt: JAAAA.

Er du frivillig ?
Det er frivillighedens år.  Et år med  fokus 
på det at være frivillig. Ordet frivillig må 
vel betyde noget med ”af fri vilje”.  Og 
det er jo lige det vi har i BPI.  Mennesker 
der af fri vilje ofrer fritid på, at andre kan 
have det sjovt i deres fritid.
I gymnastik har vi spurgt Sofie og Linda, 
hvad der gør, at de er frivillige. De sva-
rer begge entydigt, at de har haft stor 
glæde af gymnastikken som børn, og nu 
gerne vil give det videre til andre, samti-

dig med at de holder gymnastikken ved 
lige til glæde for sig selv også. Sofie fin-
der glæden i at se børn glade i en gym-
nastiksal, og både hun og Linda synes 
det er skønt at se hvordan gymnasterne 
udvikler sig hen over en sæson, lige fra 
kolbøtte til salto - som Sofie udtrykker 
det, og at være en del af den udvikling.  
Det har også noget at gøre med, at man 
er vokset op i en lille lokalforening og på 
den måde har et forhold til den forening 
og de mennesker, man kender der.                                                                                                                               
På spørgsmålet om de kan forstå hvis 
andre synes det er underligt, at de gør 
noget uden at få penge for det, svarer 
Linda, at det er lige meget om det er et 
job eller et frivilligt arbejde for hende. 
Man kan godt gøre en forskel uden at 
der er penge indblandet. Som hun siger, 
så får jeg selv en masse ud af det. Begge 
piger er enige om, at fællesskabet spiller 
en rolle, og det at være sammen med 
jævnaldrende med samme interesse.                                                                                                                                      
Hvordan får vi så  flere unge som frivil-
lige i foreningerne. Sofie prøver at give 
sin glæde for gymnastikken videre til 
sine gymnaster, men også til sin lille-
søster som er  aktiv i afdelingen. Linda 
har et helt konkret forslag. Hun mener, 
at unge der går med lederdrømme i ma-
ven, men er tilbageholdende, skal tilby-
des en weekend med andre unge som 
er ledere, så de kan få mod, indsigt i og 
lyst til at prøve trænerrollen. Også selv 
om man ikke har været/er aktiv udøver. 
Hermed er bolden givet op til overve-
jelser omkring det at være frivillig i din 
lokalforening. Det er ikke lukket land, 
vi er meget modtagelige for nye ledere 
i idrætten, men måske kan andre for-
tælle os, hvordan vi kan rekruttere nye 
instruktører/trænere. Du skal være så 
hjertelig velkommen.

Mvh.  Ella, gymnastikudvalget.
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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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Tennismesterskaberne den 17. septem-
ber 2011.
Endnu et tennismesterskab er blevet af-
viklet. Vi valgte at spille alle kampene på 
1 dag, så vi var sikre på, at der var en 
solid opbakning fra tilskuerrækkerne.
Flemming Wollenberg havde sørget for 
at banerne var mere end klar til dagens 
kampe. De var på niveau med banerne 
ved France open.
Vejrguderne havde været truende hele 
ugen, men da vi nåede dagen var de 
meget venligt stemt. Der kom en lille 
byge, men der skulle mere til for at stop-
pe kampene.
Peter Skjødeberg kom med forsyninger 
i trillebøren, som han i øvrigt har gjort 
hele sæsonen. Det hele var klar og den 
første kamp gik i gang kl. 8.30.
Der var aktivitet på begge baner hele 
dagen, og de sidste kampe blev først af-
viklet sidst på eftermiddagen. Det betød, 
at de spillere der have været så optimi-
stiske at tilmelde sig både i single, dou-
ble og mixed double, havde lange arme 
og trætte fødder.
For at få hele puslespillet til at gå op, 
valgte programudvalget at sammen-
sætte herredoublerne, så alle kunne få 
nogle jævnbyrdige kampe.
Til jer der ikke var med – ja i gik glip af en 
spændende og hyggelig dag, men der er 
plads til flere på tennisbanerne, så kridt 
skoene til næste år.
Mestre 2011 blev:
- Herre single: Steffen Jensen
- Dame single: Susanne Justesen
- Herredouble: Bent Kleckers og Ejgild 
Christensen
- Damedouble: Susanne Justesen og 

Teresa Kyed
- Mixed double: Birthe og Brian Søren-
sen
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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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Tak for denne tennissæson

Så siger vi farvel til sæson 2011 og glæ-
der os til et gensyn med alle i 2012.
Selv om det har været en regnfuld som-
mer, har der været gang i den på baner-
ne. Selv her hen i okt. / nov. har der været 
spillet meget. Flemming og Steffen har 
haft en travl sæson med 24 ungdoms-
spillere. Vi regner med at de fortsætter 
som trænere i sæson 2012. Der har væ-
ret afslutningsspil for ungdommen. Der 
blev uddelt nøgleringe, kasketter, kage, 
slik og div. drikkevarer. Spillet kampe og 
leget tennislege. En rigtig god afslutning 
på en god sæson.

Hvis der er nogen, der ønsker at deltage 
i DGIs turnering i 2012, vil jeg gerne vide 
det. Lige pludselig er der tilmelding, så 
ud af busken, hvis I vil ud og prøve at 
spille mod andre.

Vi satser på at starte 2012 op d. 28. eller 
29. april, så vi glæder os til at se “gamle” 
såvel som nye medlemmer.

Tak for et godt år og glædelig jul og godt 
nytår til alle.

Aase Jørgensen
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U6 & U8
Vi er nu 18 håndboldspillere på U8 og 5 
spillere på U6.  Vores træningstider er 
som følger: U6 15.30-16.30. U8 16.00-
17.00. 
Nogle af de nye spillere fra U8 starter 
også træning kl.15.30. og fortsætter så 
til kl.17.00.
Vi har lige været afsted til stævne i Smid-
struphallen, hvor vi deltog med 2 hold. 
Vores første kampe, hvor vi havde dom-
mer på. De klarede sig super flot i alle 
4 kampe. 2 stod uafgjort, en tabte de, 
men vandt også en. Vi havde en super 
hyggelig dag alle sammen både spillere, 
deres forældre og ikke mindst mig som 
træner.
Til træning laver vi forskellige øvelser, 
hygger og ikke mindst varmer op til godt 
musik. Det med opvarmning er ikke al-
les favorit – for ikke at sige, at det er nok 
er det, som hele holdet gerne springer 
over, hvis det stod til dem.
Vi holder juleafslutning torsdag den 
15.12.2011, hvor alle forældre er vel-
komne til at spille kamp mod deres børn. 
Efter træning er der fælles spisning i hal-
len.

Anette Laursen U8 og Mie U6

U12 piger
U12 pigerne har nu været i gang med 
træningen i to måneder, vi startede med 
ca. 10 piger,  men op til turneringsstar-
ten sidst i oktober, har tallet været sta-
bilt omkring 13 stykker. Så det er rigtig 
positivt!
I september var vi til ”opstartsstævne”, 
hvor vi tabte begge kampe, men vi blev 
også en del klogere på  pigernes styrker, 

og hvor på banen de skulle spille. Lige-
som vi fik en pejling på, hvilken række 
de skulle tilmeldes i.
Pigerne møder glade frem til træning, er 
meget engagerede og lytter energisk til 
instruktionerne, så de fra gang til gang 
bliver bedre at holde ”fokus” – og gem-
me noget af det sociale til før og efter 
træning. En time går hurtigt.
Søndag den 30. okt. var vi til kamp for 
første gang. Vi mødte Højen i den før-
ste kamp. Et hold som pt. er lidt over vo-
res niveau, og vi tabte med 6-12. Men 
pigerne ydede en fin indsats, så længe 
kræfterne slog til.  Stregspillet var rigtig 
godt, og Louise lavede 3 flotte mål. Vi og 
pigerne var ikke helt enige med domme-
ren i hvordan og hvor meget, der måtte 
dækkes op. Højen fik også hele 6 straf-
fekast, men de scorede kun på et enkelt! 
Så med Anna i målet startede sæson 
flot. De andre mål mod Højen blev lavet 
af Matilde 2 stk. og Maja et enkelt mål.
Anden kamp var mod Ammitsbøl, og da 
vi havde set dem spille første kamp, var 
pigerne stærke i troen på, at dem burde 
vi kunne slå ”nemt”…. Men sådan skulle 
det ikke gå, vi var bagud det meste af 
kampen, men endte med resultatet 5-5. 
Vi havde faktisk chancen for at vinde 
til sidst. Målscorere i denne kamp var 
Emma L med 1 mål, Frederikke med 
2 mål, Gabriella og Louise med 1 mål 
hver. Men med lidt mere koncentration 
i afslutningerne, en bedre form og den 
berømte ”fokus” havde pigerne ret. Vi 
burde have vundet den kamp.
Vi er desværre kommet i en pulje med 
kun 5 hold, så derfor skal vi kun spille 
kamp tre weekender mere inden det 
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bliver jul. Et par af pigernes forældre 
arbejder på et julearrangement, hvor vi 
kan kombinere træning med at se kvin-
delandsholdet spille én af deres kampe 
ved VM i Brasilien på TV. Super med for-
ældreopbakning!
Vi arbejder også på et stævne med over-
natning i foråret 2012. Så alt i alt en po-
sitiv opstart for U12 pigerne.

Michael og Jesper

U12 drenge
På vores U12 hold har vi 6 super friske 
drenge. De har siden 1. dag mødt op 
alle 6, stort set hver gang. De er kon-
centreret, motiverede og rigtig gode til 
at bidrage til træningen både med ideer 
til hvad vi kan lave, men også til hvad 
deres medspillere kan gøre bedre eller 
hvad de gør godt. Desuden har de et 
fantastisk sammenhold, er gode venner 
og gode holdspillere. Vi har været til vo-
res første kampe, vi spiller i en 5 mands 
turnering da vi ikke er nok til en alm. 7 
mands turnering. Den første kamp tabte 
vi men i anden kamp havde vi lært af vo-
res fejl fra den 1 kamp. Vi vandt stort og 
alle spillede en super flot kamp hvor alle 
bidrog til den flotte sejr. Jeg er virkelig 
stolt af dem.

Håndbold hilsner fra Mie

Serie 4 Herrer
Sommerferien hang nok lidt mere i 
kroppen end ventet, så vi kom også lidt 
skidt fra start og tabte den 1. kamp mod 
Ndr. Bjært strandhus, men kom godt 
efter det og vandt både mod Fynslund  
(21-16) og mod Gårslev (18-14) så nu 
ligger vi nr. 1 i puljen. MEN vi mangler 
stadig faste folk på holdet. Så kunne 
du være interesseret i at komme forbi 
og prøve at spille lidt håndbold, skal du 
være velkommen. Det gør ikke noget at 
du sidst har spillet håndbold, da du var 
junior spiller.

Teamet bag

Hvis nogle undrer sig over, at ikke alle 
spillere har træningstøj på, er det fordi 
vi desværre ikke har nok tøj til alle vores 
spillere på U6/U8. Så kender i nogen, 
som kunne være interesseret i at spon-
sere noget tøj, giv gerne lyd. Hvis der er 
andre friske børn, som skulle have lyst til 
at prøve kræfter med håndbold, er I al-
tid velkommen til at komme forbi hallen 
og hilse på og eventuel prøve en gratis 
træningstime.
Sagt med andre ord, som ny formand og 
de udfordringer det giver, synes jeg det 
er rigtig dejligt, at så mange forældre og 
børn støtter op om håndbold og er med 
til at gøre det sjovt og hyggeligt at spille 
håndbold i BPI. Sig det videre til jeres 
klassekammerater og venner, at det er i 
BPI, de bedste hold spiller. 

Dennis Nymark
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KENDER DU DISSE SPEJDERE?
De kan godt lide naturen, kammeratskab og udfordringer.
I Bredstrup/Pjedsted er det ikke kun børn der er spejdere. Der er også 11 voksne. Sammen med en 
masse dejlige unger, bliver de hver uge udfordret både mentalt og fysisk. Selvstændighed og 
samarbejde er nogle af nøgleorderne. Og så tager de alle ansvar! 

Vil du være en del af gruppen? Savner du frisk luft og andre oplevelser efter en lang arbejdsdag? Så 
se mere på www.elbospejderne.dk/bliv-leder eller send en mail. 

Vi glæder os til at vise dig, at der også er voksne spejdere.

Elbospejderne@Bredstrup-Pjedsted.dk

Dig?

Dig?
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uge 24 2012

Vi ses til

Sommerfest

Den 1. september kunne Sommerfest-
udvalget uddele overskuddet fra dette 
års sommerfest til de 2 ungdomsorgani-
sationer i lokalområdet.
Det er dejligt når et helt års arbejde kro-
nes først med en dejlig Sommerfest uge, 
og senere med at kunne uddele penge til 
ungdommen i lokalområdet.
Regnskabet var afsluttet, og det var dej-
ligt at kunne uddele henholdsvis 14.964 
kr. til BPI og 9.755 kr. til Elbospejderne.

Arbejdet er allerede nu startet til næste års Sommerfest. Vil vil derfor allerede nu 
oprordre alle til at sætte et stort kryds i kalenderen igen ved uge 24 i 2012.
Har du forslag til aktiviteter, input til udvalget, eller kunne du tænke dig at give en 
hånd med i arbejdet til fordel for undgommen i lokalområdet. Så send en mail til 
sommerfest@bredstrup-pjedsted.dk
    Vi ses i uge 24
    Sommerfestudvalget

Tak for en god fest

Efterårsfesten

uge 24 2012

Vi ses til

Sommerfest

Den 1. september kunne Sommerfest-
udvalget uddele overskuddet fra dette 
års sommerfest til de 2 ungdomsorgani-
sationer i lokalområdet.
Det er dejligt når et helt års arbejde kro-
nes først med en dejlig Sommerfest uge, 
og senere med at kunne uddele penge til 
ungdommen i lokalområdet.
Regnskabet var afsluttet, og det var dej-
ligt at kunne uddele henholdsvis 14.964 
kr. til BPI og 9.755 kr. til Elbospejderne.

Arbejdet er allerede nu startet til næste års Sommerfest. Vil vil derfor allerede nu 
oprordre alle til at sætte et stort kryds i kalenderen igen ved uge 24 i 2012.
Har du forslag til aktiviteter, input til udvalget, eller kunne du tænke dig at give en 
hånd med i arbejdet til fordel for undgommen i lokalområdet. Så send en mail til 
sommerfest@bredstrup-pjedsted.dk
    Vi ses i uge 24
    Sommerfestudvalget
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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

Lørdage og søndage 10 - 16 
Første gang lørdag 26. november

Pjedstedvej 66, Gl. Pjedsted
www.Galleri-eskely.dk

Jule grise
Jule gaver
Jule træer
Jule hygge
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BREDSTRUP-PJEDSTED 
FÆLLESSKOLE

SKOLEN OPLEVER LOKALSPORTEN
I den forgangne periode har 5. og 6. årgang både at spillet tennis og skudt i 
skydeklubben. Altsammen med lokale instruktører, som hjalp til med 
undervisningen. En stor oplevelse, som skolen er meget glade for.

DELTAGELSE I SPIL DANSK DAG
Alle børnene på skolen har deltaget i Spil Dansk Dag. Skolen tilmeldte sig 
arrangementet “Morgensang” og senere sang vi sammen med 1200 andre 
skoler/institutioner/virksomheder live på p3.

V æ k s t
G l æ d e

F a g l i g h e d
F æ l l e s s k a b 

0. KLASSERNE FIK BESØG AF POLITIET
Ligepludselig dukkede en politibil op foran skolen....det var meningen. En 
forælder til børnene viste sin politibil frem til alles store benovelse. En stor 
oplevelse for 0. klasserne.

NYHEDSUDSENDELSE PÅ LOKAL-TV
Skolen benytter sig af Det Lille Fjernsyns lokale. Her producerer vi blandt 
andet nyhedsudsendelser i forbindelse med skolens projektuger. Måske 
flere udsendelser er på vej....
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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
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Efterårets badminton
Nu da mørket har sænket sig over lan-
det, og efterårets gråvejr gør det lidt trist 
at være udenfor, er det naturligt at alle 
søger indendørs. Det kan også ses på 
badmintonbanerne, hvor der efterhån-
den er blevet fyldt godt op. På seniorsi-
den er der gensyn med mange ”gamle” 
ansigter, men der er også dukket nye 
op, hvilket vi sætter stor pris på.
Onsdag eftermiddag er der liv og glade 
dage på banerne, når ungdomsafdelin-
gen er samlet til træning. Først har de 
yngste spillere mulighed for at sætte sig 
ind i de mange svære slag. Uanset om 
det er et baghåndsslag der driller eller 
bare det at ramme bolden, så bliver der 
gået op i træningen fra de unge drenge 
og piger.

Den udendørs fodboldsæson er afslut-
tet, og det kan også ses i hallen. Nogle 
af de lidt ældre børn er begyndt at dukke 
op til anden halvdel af ungdomstræ-
ningen, hvor der bliver trænet lidt mere 
koncentreret. Her har Arne god støtte af 
et par af de ældre ungdomsspillere, der 
har meldt sig under fanerne og gerne 
vil give noget af deres viden videre til 
de lidt yngre. Stor tak for opbakningen 
til jer, det er rigtig godt at se jer give en 
hånd med. 

Selv om badminton er en individuel 
sport, er det meget vigtigt, at der er et 
godt sammenhold blandt spillerne. Der 
blev derfor gennemført et socialt arran-
gement for ungdomsspillerne lørdag d. 
5. november. 18 spillere og 5 voksne 
indtog bowlingbanerne i Fredericia City 
Bowling, hvor vi fik trænet nogle andre 
muskler end vi plejer til badminton. De 
uofficielle vindere blev udråbt efter en 
god times bowling, og der var tid til at få 
en bid pizza, inden vi igen gik hver til sit.
Der er ikke tilmeldt nogle spillere til de of-
ficielle turneringer, men der vil være mu-
lighed for at deltage i nogle af de åbne 
turneringer, der bliver afholdt i nærom-
rådet. Ungdomsspillerne vil få udleveret 
en liste over mulighederne, hvorefter der 
kan meldes til hos Arne. 
Der er stadig ledige baner. Se på opsla-
get i hallen eller på hjemmesiden om der 
er nogle af de ledige tider, der passer ind 
i din kalender. Der er også stadig mulig-
hed for at få et ”løst” medlemskab, så du 
kan komme ned og spille lidt badminton, 
når nogle af de faste spillere er forhin-
dret. Du kan altid kontakte en fra bad-
mintonudvalget, hvis du vil vide mere 
om medlemskaber og spilletider.
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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
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Fokus-omdeler / Seniormotionud-
flugt!
Traditionen tro skulle udendørssæsonen 
slutte med en udflugt eller lignende. For-
skellige forslag blev drøftet. Valget faldt 
på en bustur til Viborg og omegn. Et ud-
flugtsudvalg blev derefter nedsat bestå-
ende af Asger, Jens og undertegnede.
Tirsdag d. 27.-9. kl. 8.00 mødte 32 
morgenfriske seniormotinister op ved 
idrætshallen, hvor en bus fra Egeskov 
turistfart blev indtaget. Omkring halvvejs 
til Viborg blev der holdt kaffepause på 
en rasteplads, hvor kaffe og rundstykker 
blev nydt i fulde drag, medens sensom-
mersolen tittede frem mellem skyerne 
og lunede rart.
Vel ankommet til P-pladsen ved domkir-

ken blev vi, 
som aftalt 
m o d t a g e t 
af  turistgui-
den Jonna, 
som de føl-
gende 1½-2 
timer viste 
os rundt i 
den gamle 
bydel. Hun 
kunne vir-
kelig leven-
degøre Vi-

borgs historie og dermed også en stor 
del af hele Danmarks, på en særdeles 
spændende og tilpas humoristisk måde. 
Og man må sige, at man virkelig har for-
mået at bevare og vedligeholde de gam-
le bygninger, som emmer af historie. Det 
være sig bispegårde med div. havean-
læg, kirker og boliger.

R u n d t u r e n 
sluttede hvor vi 
startede, nem-
lig ved domkir-
ken, hvor vi fik 
en kort oriente-
ring om denne, 
inden vi på 
egen hånd gik 
på opdagelse 
indendøre. Og 
der var virkelig 
noget at kigge på, både under kirken og 
i højden fra tårnet.
Herefter gik busturen ad mindre veje ud 
til Rindsholm kro, hvor vi spiste en to ret-
ters menu. Kromanden her var nogle af 
os blevet ”advaret” imod, som et talende 
vandfald. D.v.s. det er helt officielt, og 

han er helt bevist om det, han taler me-
get og længe. Og det meste af det han 
fortalte var også interessant. Udover 
hans egen fortid handlede det primært 
om mindelunden i krohaven over faldne 
soldater på mission i udlandet. Den har 
han igennem årene, med stor ildhu og 
hjælp eller støtte fra forskellige instanser 
og offentlige personer, fået op at stå. Og 
man må sige, at det er lykkedes på en 
ordentlig og respektfuld måde, at min-
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Smidstrup Smede- og Autoværksted
v/ Bjarne Laursen

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

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

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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des alle de danskere, der har sat livet til 
ude i verden for en større sag.
Herfra gik turen til Søndermarkskirken i 
Viborgs udkant. Her så vi hærvejstæp-
pet.

Et imponerende kunstværk lavet af ca. 
20 damer fra Århusegnen gennem 5 år. 
Motiverne forestiller næsten alt af al-
men interesse langs og i nærheden af 
Hærvejen fra Viborg til grænsen. Selve 
kirken hvor tæppet er ophængt, er en at-
traktion i sig selv. Kirken er en rundkirke 
med kuppel bygget i 1981.
Her sluttede programmet for dagens ud-
flugt. Det vil sige ruten gik med stille og 
rolig kørsel langs Hald sø og gennem 
de fantastisk flotte Dollerup bakker. In-
den hjemkomsten, blev der tid til en lille 
drikke- og strække-ben-pause.
På udflugtsudvalgets vegne

Jørgen Jakobsen

Stillingsannonce
BPI fodbold søger en person eller en gruppe personer, 
som kunne tænke sig at stå for driften af kiosken i klub-
huset. Du/I vil selv kunne få medind ydelse på indhol-
det/formen for kioskdriften (åbningstider, varesortiment 
etc.). Kontakt undertegnede, hvis du er interesseret, el-
ler kender nogen som kunne være det - så kan vi sam-
men  nde ud af, hvordan kiosken skal drives.

Jørgen Hansen
tlf. 75954305 / 25271311
jh@bredstrup-pjedsted.dk

Træningstider for indendørs fodbold ungdom
Hold Træningstid Træner 
U05 / U06 /U07 Mix 
(årgang 2007 / 2006 / 2005)

Tirsdag 16:00-17:00 Anders Gregersen  
Jonas Sørensen

U08 Drenge 
(årgang 2004) 

Mandag 16:30-17:30 Christian Specht  
Lars Lodahl 

U09 Drenge 
(årgang 2003) 

Mandag 16:30-17:30 Carsten Deleuran 
 

U010 Drenge 
(årgang 2002 / 2001) 

Lørdag 10:00-12:00 Martin Hougaard  
Kim Hansen 

U13 Drenge 
(årgang 1999 / 2000) 

Fredag 15:00-16:30 Michael Sand  
Frank Andersen 

U14-U17 Drenge 
(årgang 1996-1993 

Mandag 20:15-22:00 Rasmus Geertsen 
 

U09 Piger 
(årgang 2003/2004 

Mandag 15:45-16:30 Jørgen Hansen 
 

U15 Piger 
(årgang 1998-1996) 

Lørdag 12:00-13:00 
(kontakt Gitte vedr. træningsdage) 

Gitte Jensen  
Tlf. 28901928 
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DM i Krolf for hold

Dansk Krolf Union har afholdt DM for 
hold. Det foregik på Bredstrup-Pjedsted 
IF´s krolfbane i Pjedsted, søndag den 
25. okt. Der var seks hold, der havde 
kvalificeret sig. De deltagende klubber 
kom fra hele landet, som følger: “Ba-
skerne” fra Asperup (Fyn), “Agrarerne” 
fra Haderslev (Jylland), “Nyserne” fra 
Nysted (Lolland), “Kuglerne” fra Gjessø, 
Silkeborg (Jylland), “Østerbro” fra Øster-
bro, København, “Køk” fra Ødis Kroge 
(Jylland).

Silverrado Ranch Linedancers
Vi danser hver tirsdag i Bredstrup-Pjedsteds Fæl-
lesskoles 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.

Spillet begyndte kl. 12.30 og sluttede kl. 
18.45. Hvor heldig kan man være! Solen 
skinnede hele dagen og deltagerne kun-
ne nyde spillet. I pauserne havde hver 
klub sit lille område til samvær.

Der blev spillet i mixdouble, damedou-
ble, herredouble, damesingle og her-
resingle. Vinderne af disse kampes 
samlede point udløste vandrepokal 
og guldmedaljer til : “Køk” Ødis Kroge, 
sølvmedaljer til “Østerbro” København, 
og bronzemedaljer til “Baskerne” Aspe-
rup. Vinderne blev behørig hyllet, og alle 
kunne køre hjem efter en dejlig dag.

Aa.J.
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Vintersæson i skytteafdelingen er i fuld 
gang med skydning på 10 og 15m meter 
med riffel og pistol.
Siden vi startede inde, har der været stor 
aktivitet i huset både til den daglige 
træning og i weekenderne, 
hvor vi har holdt trænings-
lejre, landsholdssamling 
og stævne med del-
tagelse af skytter fra 
midt- og sydjylland.
Et af de nye områder 
vi har fået i klubben 
er arbejde med ADHD 
børn. Der er kommet 
nogen stykker de sid-
ste par måneder, og vi 
kan allerede se en forskel 
fra de startede til nu. 
De undersøgelser der er lavet viser, 
at også skydning er en af de idrætsgre-
ne, hvor den gruppe af unge klarer sig 
bedst.
Som tidligere år er vi igen med i skole-
skydning for 5. klasserne. Der er i år ele-
ver med fra Bredstrup Pjedsted skole og 
Højen skole. De har været på banen og 
træne 2-3 gange, inden de nu skal skyde 
de afgørende resultater, som sendes ind 
til Landsforeningen. De 20 bedste hold 
mødes i en Landsdelsfinale, hvor de 2 
bedste hold går videre til Landsfinalen.
Vi er igen i år med i turneringer under 
De Danske Skytteforeninger, Sydøstjyl-
land, hvor vi stiller med omkring 20 hold 
i diverse klasser. Første runde er i skri-
vende stund ved at blive afviklet, og  så 
må vi se, om vi kan være med i toppen 
af rækkerne.
Ligeledes skyder vi også i Landstur-

neringen på 10 og 15m under Dansk 
Skytteunion. Der har vi skudt de første 
omgange og holdene har lagt godt fra 
land. Det bliver lidt spændende at følge 

1. divisionsholdet på 15m, da der er 
sket lidt udskiftning på holdet. 

De gamle er erstattet af nye 
unge talenter, som til dato 

har vist at de kan klare 
presset, når de skyder 
kampe.
Vi har i klubben arbej-
det meget med at få 
et talentcenter op at 

køre i samarbejde med 
Dansk Skytteunion, det 

ser nu ud til at lykkes.
I talentcenteret trænes der 

hver torsdag, og træningen er 
for de skytter som gerne vil udvikle 

deres skydning, og som mål har at kom-
me med til større stævner i udlandet. Ja 
de fleste har en OL drøm i baghovedet.
Der er hen over sommeren og starten af 
vintersæsonen blevet samlet en flok på 
12-15 unge skytter her fra klubben og 
fra andre klubber, de trænes af Jesper 
Kring som har valgt at trække sig fra eli-
teskydning og i stedet gå trænervejen. 
Jesper er ligeledes blevet Juniorlands-
træner under Dansk Skytteunion, så det 
er en kompetent træner, de unge skytter 
har i klubben.
På vores træningsdage mandag og ons-
dag er man altid velkommen til at kigge 
forbi, hvis man har lyst til at prøve hvad 
skydning er. Det koster 25 kr. for en prø-
veskydning, og der kan prøves 3 gang 
inden indmeldelse.
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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
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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!

Hallens Cafeteria
kom og spis eller 
tag maden med hjem.

Se menuen på 
www.bredstrup-pjedsted.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

Bredstrup-Pjedsted Skoleskak
Bent Ebbesen, Nyager 14, 75 95 44 48

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: dlf@bpanet.dk
Erik Kleemeyer, 75 91 05 09

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 Jensen, Skjoldborgsvej 34, 
20 67 30 34, vognmand-jessen@mail.dk

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 75 95 42 08
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 75 95 48 88
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 
Mette Labich 64 41 03 43
Thomas Fragtrup 25 39 15 44

Fodbold:
Jørgen Hansen   *) 75 95 43 05
Claus Labich - 
Anne-Marie Hansen 29 92 69 95
Jan Mathiesen-Larsen 23 70 10 22
Tommy Erbs 22 44 73 56
Eva Jespersen 40 45 44 76
Torben Enemark 75 95 42 98
Kurt Kingod -

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. 2612 4552
mail: fokus@bpanet.dk

Gymnastik:
Trine Hansen *) 75 95 48 88
Ella Hachenberger *) 75 86 61 01
Linda Bang 22 94 66 44
Anette Papsø Møller 75 95 48 24
Yvonne Christiansen 60 11 09 44

Senior Motion 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    75 95 43 37
Bo G. Madsen 75 92 44 33
Thomas Sørensen 75 95 40 05 
Bent Knudsen 29 21 72 05
Tommy Sørensen 75 95 47 16
Tonni Leth 86 69 49 68 
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




