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Pjedsted Forsamlingshus
 

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

 

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

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

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

Pris for 15 kg fra                                      kr. 295,-

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

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

Se vores varesortiment på  
www.wolf-hunter.dk
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Skolen bevares - men hvor længe?
Det store emne i den lokalpolitiske ver-
den er den nye skolestruktur for Frede-
ricia Kommune. BPI følger ivrigt med i 
debatten, da skolen jo er en vigtig leve-
randør af medlemmer til BPI og et meget 
vigtig omdrejningspunkt for hele lokal-
området. Jeg forstår udmærket forældre 
og skolebestyrelse, når de er utrygge 
ved forslaget om sammenlægning af de 
fire skoler mod vest. Der er stor risiko 
for at denne model på lang sigt, vil føre 
til en nedgradering eller hvad værre er, 
en lukning på lang sigt. BPI har indsendt 
høringssvar til kommunen og vi har del-
taget i diverse møder, for at støtte op om 
det store arbejde som skolebestyrelsen 
og forældregruppen har udført i hørings-
fasen.
I BPI glæder vi os i øvrigt over, at Tryg-
fonden har bevilliget en hjertestarter til 
anbringelse ved klubhuset ved fodbold-
banerne i Gl. Pjedsted. Der vil i den for-
bindelse blive afholdt et kursus i brugen 
af denne, og har et sådan kursus din in-
teresse, hører vi gerne fra dig. Det bety-
der efter min mening, at vi er ved at være 
rimelig godt dækket ind i vores lokalom-
råde på det område, og vi forventer der-
for i fremtiden at bruge de indsamlede 
midler til drift af vore to hjertestartere.
Til slut vil jeg bare opfordre jer læsere 
til at deltage i de forskellige aktiviteter i 
BPI, og ligeledes vil jeg slå et slag for 
vores generalforsamling tirsdag den 13. 
marts i Skydecenteret, hvor der er mu-
lighed for opsumering af året der er gået.

Karl Thomsen, formand BPI
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Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2012 i 
Pjedsted Vandværk afholdes
mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelo-
kale med følgende

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2011
3. Regnskab 2011 (Årsrapport)
4. Budget 2012 

Grøn afgift er med virkning fra 1. janu-
ar 2012 reguleret med kr. 0,23 pr m3. 
Ny drikkevandsafgift på kr. 0,67 pr. 
m3 - begge afgifter plus moms.

5. Forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg: Laurits Vind, Chris Hansen
7. Valg af suppleant. 

På valg: Karl Anker Thomsen
8. Valg af revisor. På valg: Karen Boysen
9. Valg af revisorsuppleant. 

På valg: Orla Rudolf
10. Eventuelt

Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil 
ikke kunne komme til behandling, hvor-
for eventuelle forslag skal indsendes til 
bestyrelsens formand senest 5 dage før 
generalforsamlingen.

Niels Ladegaard Jensen, formand

Generalforsamling

i Bredstrup-Pjedsted Hallen samt dens 
Aktivitetsforening
torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.30
i hallens mødelokale

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
6. Valg af revisor samt 

revisorsuppleanter
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være indgivet til 
formanden senest 8 dage før generalfor-
samlingen.
Benyt lejligheden til at høre om vores 
seneste tiltag og de mange fremtidige 
planer med hallen.  

Vel mødt,  Bestyrelsen
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Februar 2012
 5. Gymnastik afholder Børnefællestræning
 9. Generalforsamling i Det lille Fjernsyn
 21. Generalforsamling i Foredragsforeningen
 23. Generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Hallen og dens Aktivitetsforening

Marts 2012
 13.  Generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Antennelaug
 13.  Generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
 19. Generalforsamling i Pjedsted Vandværk
 22. Revy i Pjedsted Forsamlingshus
 23. Revy i Pjedsted Forsamlingshus
 24. Gymnastikopvisning i Bredstrup-Pjedsted Hallen
 25. Generalforsamling i Andelsboligforeningen Pjedsted 1
 29. Generalforsamling i Beboerforeningen

Har du aktiviteter, som du ønsker skal med i Aktivitetskalenderen, så send en mail 
til bpi.fokus@gmail.com

Indkaldelse til ordinær generalfor-
samling i Bredstrup-Pjedsted Idræts-
forening
Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 
i Skydecentret, Pjedstedvej 33

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Beretning fra udvalgene
• Regnskab og budget
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelse og udvalg
• Valg af bilagskontrollanter og sup-

pleanter
• Evt.

BPI er vært ved kaffe og kage og øl/
vand.
Under generalforsamlingen vil BPIs 
ungdomslederpris og Fair Play pokalen 
blive uddelt.

At udgive et blad som Fokus, er som 
at sætte et stort puslespil sammen. Det 
kræver en koncentreret indsats i en kort 
periode og når så bladet er sendt, først 
til trykkeriet og senere til alle læserne, 
så er der en rimelig pause til næste ud-
gave skal laves. Udvalget bag bladet 
savner en person, som vil stå for ind-
samling af artikler, billeder og andet ma-
teriale fra de forskellige skribenter, som 
leverer stof til Fokus. For nuværende bli-
ver materialet samlet og registreret i et 
skema og alle skribenter får kvittering for 
indlægget, men proceduren er fleksibel 
efter temperament.
Håber der er én blandt læserne, som har 
lyst til at bidrage med udgivelsen af vo-
res blad, og hører meget gerne fra dig, 
hvis du har mod på opgaven eller vil vide 
yderligere. Undertegnede kan træffes på 
7595 4208 og bladudvalget for Fokus 
kan ses på side 3 i bladet.

Karl Thomsen, formand BPI
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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Dette års Sommerfest er allerede godt på vej i støbe-
skeen, og som de senere år foregår den i uge 24.

Har du inspiration/forslag til aktiviteter og/eller arrange-
menter, så skynd dig at kontakte Sommerfestudvalget.
Et forslag er ikke ensbetydende med, at forslagsstille-
ren skal afholde det, så du kan roligt komme med alle 
dine ideer.

Vi har alle en mening om, hvordan ting kan forbedres, 
så kom op af sofaen og giv meningerne tilkende, så vi 
kan få en fed sommerfest.

For at afvikle Sommerfesten, har vi brug for frivillige - 
mange frivillige. Derfor håber vi også, at du gerne vil 
hjælpe, når du bliver spurgt, til fordel for alles fælles 
bedste. Du er også meget velkommen til at kontakte os 
i udvalget, hvis du har noget du brænder for at hjælpe 
med.

Husk: Sommerfesten afholdes for at vi alle kan have 
nogle hyggelige dage sammen.

Følg med på hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.
dk, her vil komme nyt, efterhånden som programmet 
er klar.

Vi glæder os allerede til en super hyggelig sommerfest. 

venlig hilsen Sommerfestudvalget
sommerfest@bredstrup-pjedsted.dk

Helle Specht
Søren Storm

Thomas Jensen

Uge 24 - 2012
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Bredstrup-Pjedsted amatørerne præsenterer:

Bredstrup-Pjedsted revyen 2012
Torsdag d. 22. marts og fredag d. 23. marts 2012

De Utrolige

Bordbestilling:
Lene List Stationsvej 46 tlf. 61604032
E-mail: lenelist@live.dk 

Billetter købes hos:
Bredstrup-Pjedsted hallen og 
Lene List, Fodklinikken Stationsvej 46 
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Torsdag d. 22. marts 2012
Dørene åbnes kl. 18.30                                           
Revyen starter kl. 19.30                                                  
Entrè kr. 130,00
inkl. ”Den lille revy-menu”
som kan nydes i pausen. 

Medvirkende:
Hans Martin Bang
Liselotte Enemark
Karen Nielsen
Fanny Hansen
Mette Kusk Jensen
Svend Ravn
Henrik Væver
Jørgen Jakobsen

Fredag d. 23. marts 2012
Dørene åbnes kl. 18.30  
Entrè  kr. 230,00
inkl. ”Den store revy-menu” serveret.          

Conny Jakobsen
Erik Skårup
Åshill Nordgård
Lene Ramsing
Elin Sørensen
Bent Nielsen
Søren Sørensen
Tina Væver

Øl, vin, vand og kaffe skal købes i huset.
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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Traditionen tro, afsluttede seniormotio-
nisterne efterårssæsonen 2011 med en 
hyggelig julefrokost i hallens cafeteria, 
hvor Mette og Poul havde tilberedt en 
fin julemenu og festudvalget (3 aktive 
damer: Connie, Karin og Jytte) havde 
dækket og pyntet et flot bord og sørget 
for anderledes julesange. En lille gruppe 
mænd, havde i løbet af efteråret været 
aktive i hallen med lidt ombygning og 
det gjorde prisen for julefrokosten meget 
mere ”spiselig” – tak til de aktive og Hal-
len.

Inden de kulinariske udskejelser havde 
de fleste af deltagerne været igennem 
det sædvanlige motionsprogram, så 
samvittigheden var i orden.
Vi  fortsætter med indendørs motion 
hver fredag fra  kl. 9 frem til slutningen 
af april, og vi kan sagtens være flere.
Jeg vil gerne citere socialudvalgsfor-
mand Hanne Lumbys opfordring i sene-
ste udgave af Pensionist Avisen ”Stof til 
eftertanke”:  ”Bevæg dig – Bevar dig – 
det skal være mit nytårsfortsæt for 2012. 
Vil du være med?” Så kom op i hallen 
fredage kl. 9 til 11. Godt Nytår!

Mogens Lundø

Seniormotion/vandring for alle !

Vi er nogle i Seniormotion der mener, 
at vi har fået en god idè.  Conny og jeg 
var på en “studietur” i oktober måned, 
inviteret af Thorbjørn Dons / De grå bus-
ser. Det var en 2 dages tur til Lauenburg 
ved Elben. Vi vandrede 8-10 km. langs 
Elben den første dag. Turen kunne op-
deles i 2 etaper, da bussen, med kaffe 
ventede på halvvejen, så dem der evt. 
ville køres det sidste stykke, havde mu-
lighed for det.
Næste dag var der en lille byrundtur, for 
derefter at vandre videre langs Elben. 
Efter frokost gik turen tilbage til Dan-
mark.

Thorbjørn Dons, som arrangerer disse 
turer i samarbejde med ”De grå busser”, 
kalder turene ”vandring for alle”, og det 
er virkelig vandring for alle, også stav-
gængere.
Omtalte gode idè går ud på, at vi synes 
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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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Friske kvinder søges
Dameaftenudvalget håber på, at der er 
nogle friske kvinder, som kunne tænke 
sig at overtage opgaven med at ar-
rangere Dameaften i Sommerfestugen 
2012. Efter at have arrangeret Dameaf-
ten under de seneste 2 Sommerfestu-
ger, så håber vi på, at der er nogle friske 
kræfter, som kunne designe og arrange-
re den næste, siger Heidi Jensen.
Vi har alle 3 (red. Heidi, Mette og Åshill) 
haft det sjovt med at arrangere disse 
aftener, og når det er blevet en succes 
med mange glade kvinder, så gør det 
ikke noget, at vi har brugt 2 -3 aftener og 
selve dagen på at arrangere det, fortæl-
ler Åshill.
Så hvis du sidder og tænker, at du har 
nogle nye gode ideer eller kunne tænke 
dig at bygge videre på de tidligere ideer, 
så vil det være rigtig fint, hvis du kontak-
ter Sommerfestudvalget (se kontaktper-
son i denne artikel). Det kan både være 

en mulighed for at lære nogle kvinder i 
lokalområdet at kende, eller du kan have 
nogle veninder, som gerne vil være med.
Hvis der er behov for det, så vil vi selvføl-
gelig meget gerne overdrage nogle af de 
erfaringer, som vi har haft med disse ar-
rangementer og vores kontaktpersoner 
mv., så de nye arrangører kan komme 
bedst muligt fra start, siger Mette.
Her kan du se, hvor sjovt vi havde det i 
2010 og 2011
SÅ MELD DIG NU! Det er din chance 
for at få nogle sjove timer med andre 
kvinder og sørge for at bygge videre på 
Bredstrup-Pjedsted kvindernes fælles-
skab.

Heidi, Åshill og Mette
Kontaktpersoner Sommerfestudvalget:
Helle Specht
Søren Storm
Thomas G Jensen
Mail:
sommerfest@bredstrup-pjedsted.dk

det kunne være rigtig hyggeligt og sjovt, 
hvis en lille flok fra Bredstrup-Pjedsted 
melder sig til en lignende tur. De fleste 
ture er baseret på større grupper og til-
passet til disse. Men  2.- 4. september 
2012  er der en tur til Lüneburg hede, 
hvor små grupper og enkeltpersoner 
kan være med.
Konceptet er det samme, med etaper på 
5-6 km. Eller man kan, mod en rimelig 

merpris, vælge at køre med hestevogn.
Pris pr. person kr. 2.195,00 inkl. bus, 
rejseleder, halvpension fra aftensmad 
første dag, overnatning på Hotel Heide 
Rose i Herloh.
Se detaljeret beskrivelse på www.van-
dringforalle.dk eller evt. henvendelse til 
undertegnede.
Conny og Jørgen Jakobsen tlf. 
75954290,  email:conjo@email.dk
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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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Babyrytmik starter op igen
Fredag d. 27. januar starter babyrytmik 
op igen, hver fredag fra kl. 9.00-9.40. 
Holdet er for babyer 2-12 mdr. og deres 
mor eller far. For at babyerne kan holde 
varmen foregår babyrytmik i hallens mø-
delokale, hvor der er varmt og trygt, men 
alligevel plads til babyens leg. Holdet 
ledes af Kirstine, som er rigtig dygtig til 
at stimulere babyens motorik og sanser. 
Desuden er Kirstine meget kreativ og 
god til at finde på nye måder og redska-
ber til leg og stimulation. Aktiviteterne er 
mange, lige fra sanglege, dans og tum-
len til sæbebobler, sansetæppe og mas-
sage. Alt foregår på babyens præmisser, 
så skal der spises, skiftes eller soves, er 
der også plads til det. Efter babyrytmik 
er der kaffe, te og brød, samt plads til 
en hyggelig snak forældrene imellem. 
Holdet er rigtig hyggeligt både for baby 
og mor/far. Her er hvad én af mødrene, 
som gik på holdet i efteråret, siger om at 
være med:
Vi har gennem vinteren deltaget i baby-
rytmik med Kirstine, hvor vi har danset, 
sunget, lavet babymassage, pustet sæ-
bebobler og hygget med andre babyer 
(og deres mødre) fra området. Der har 
været god variation i indholdet, og noget 
for alle, både den meget nysgerrige og 
den mere forsigtige baby. Det har været 
en god oplevelse både for mor og barn, 
og vi er klar til at tage en runde mere fra 
slutningen af januar. Joan, mor til Ludvig 
5 mdr.
Prisen for at være med frem til 30. marts 
er 300 kr. – herunder inkluderet kaffe, te 
og brød. Tilmelding og betaling foregår 
på hjemmesiden www.bredstup-pjed-
sted.dk under fanen Gymnastik – tilmel-

ding og betaling – babyrytmik 2012 1. 
halvår.

Nye trøjer

I gymnastikafdelingen har vi mange 
dygtige instruktører. Deres store frivillige 
arbejde sætter vi i gymnastikudvalget 
meget stor pris på. Vi har ikke mulighed 
for at aflønne deres værdifulde arbejde, 
så derfor syntes vi, at de skulle have en 
julegave. Det er blevet til denne smarte 
trøje, som de flotte modeller på billedet 
har på. Vi har valgt en trøje, som vi sy-
nes er smart men også brugbar. Vil du 
se den ”live” så har alle instruktørerne 
den på til vores årlige opvisning i hallen 
den 24. marts.

Nytårsstatus
Gymnastikudvalget ønsker alle i B-P et 
godt nytår og velkommen til den sidste 
halvdel af sæsonen  2011-2012. I gym-
nastikafdelingen er vi som sagt halvvejs 
gennem sæsonen i skrivende stund. Og 
selv om der ikke er så mange deltagere 
som sidste år i afdelingen, hvor opstar-
ten af Zumba trak mange til, så er akti-
viteten ikke mindre. Der er fuld gang i 
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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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gymnastikken på alle hold. Og på flere 
hold er træningen med den forestående 
opvisning allerede langt fremme.
Også planlægningen af aktiviteter uden 
for gymnastiksalen er i fuld gang.  For 3. 
gang har vi i år igen en dag sidst i januar 
for de mindste og deres forældre, ”Kryb 
og Kravl”. Nærmere d. 29. januar.  Her 
bliver redskabsrummet tømt og gymna-
stikinstruktørerne opstiller baner og la-
ver lege med børnene. Når timen er slut, 
er der saft og kage til børnene og kaffe 
til de voksne.
Men samme dag er der som noget nyt et 
arrangement for de voksne, også i hal-
len. Her kan alle komme og være med.  
4 instruktører fra voksenafdelingen i 
gymnastik vil sørge for godt med sved 
på panden og høj puls, hver med det de 
til daglig er instruktør i.  Efterfølgende 
mødes vi i cafeteriaet til kaffe, hygge og 
sang samt ”foredrag” af to lokale bebo-
ere.

Vi  lægger fra gymnastikudvalget op til at 
begge arrangementer er for alle i byen, 
også selv om man ikke har tilknytning til 
BPI i det daglige, alle er velkomne, store 
som små, unge som gamle.
D. 5. februar er der børnefællestræning, 
også denne gang i Elbohallen i Taulov. 
Dette arrangement  har eksisteret i man-
ge år og har alle årene været en stor 
succes. Udvalget skal senere til møde 
om den endelige udformning af dagen, 
og når den er klar kommer der invitatio-
ner ud til børnene på holdene.
Midt i februar holder gymnastikafdelin-
gen  ledermøde, hvor  vi først og frem-
mest skal have arrangeret opvisningen 
24. marts. (Vi kan allerede nu afsløre, at 
vi får fornemt besøg af et stort gæste-
hold). Men også ledersituationen næste 
sæson kommer på dagsordenen, hvor 
vi selvfølgelig håber, at så mange som 
muligt ønsker at fortsætte.

Stjernekiggeri på Kærlighedsstien 
i Pjedsted
I 2010 bevilligede Fredericia Kommu-
ne via helhedsplansmidlerne penge til 
udskiftning af de gamle udtjente lam-
per langs Kærlighedsstien i Pjedsted.
Idèen om at skifte til lave, kompakte 
og ikke-blændende parklamper fik 
beboerforeningen af en flittig bruger 
af stien, der ærgrede sig over, at de 

gamle lamper ødelagde muligheden for 
at opleve nattemørket og stjernehimlen.
Lamperne er nu udskiftet, så tag en god 
ven med på tur langs Kærlighedsstien 
en klar aften, og nyd nattehimlen.
Da lamperne bruger LED pærer er 
strømforbruget, ifølge Thomas fra El-
gården, ca. 1/6 af forbruget i de gamle 
lamper.

Beboerforeningen
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KOM OG HENT INSPIRATION
Materialer og tilbehør til nisser og trolde sælges.

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

Se mere på hjemmesiden www.Ullapaaske.dk.

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

“Når træerne vokser dig 
over hovedet og rødderne 

stikker for dybt!”

Kontakt  
www.rodmanden.dk

Din lokale rodmand

Se priser 
på hjemmesiden

Galleri Eskely
Keramiker Gurli Hjorth

Vi har altid åbent, ring blot på 
7592 6811.

 (ja, DANKORT har vi også)

Pjedstedvej 66, Gl. Pjedsted
www.Galleri-eskely.dk
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Restaurering af den gamle Præste-
gårdshave
Den gamle Præstegårdshave er meget 
dårligt vedligeholdt. Adgangsforholdene 
er forringede på grund af tilgroede stier, 
den nederste del af haven  er ofte fug-
tig og smattet på grund af dårligt funge-
rende afløb, og  søerne i visse perioder 
tørlagte.

At det er kommet dertil skyldes nok, at 
Fredericia Kommune har nedprioriteret 
vedligeholdet af parken. Og det er stik 
imod hensigten, for i Fredericia kom-
munes Kommuneplanrammer kan man 
læse, at den gamle Præstegårdshave 
tilstræbes bevaret.

Vi må konkludere, at det ikke er nok med 
en hensigtserklæring om at ville bevare 
haven – den skal også vedligeholdes. 
Og i lyset af Fredericia Kommunes 
trængte økonomi, forventer vi ikke, at de 
foreløbig vil ofre ressourcer på istand-
sættelse af haven.  
Vi bad derfor anlægsgartner Mogens 

Stor tak fra Beboerforeningen til El-går-
den i Pjedsted, der i november sidste år 
sponsorerede  ny lyskæde til juletræet 
på Landbytorvet.

Christensen om at give et bud på, hvad 
der bør gøres ved parken.
Med udgangspunkt i Mogens’ forslag, 
sendte beboerforeningen i efteråret 
2010 en ansøgning til Naturstyrelsen om 
støtte til projektet, og for en uge siden 
modtog vi den glædelige besked, at vi 
har fået bevilliget 50.000 kr. til formålet.
De 50.000 kr. rækker dog langt fra til 
hele den foreslåede istandsættelse, der 
også omfatter oprensning af søerne. Til-
sagnet om støtte fra Naturstyrelsen har 
dog givet os blod på tanden, så samtidig 
med at vi igangsætter istandsættelse for 
de bevilligede 50.000 kr, søger vi om 
støtte til resten af projektet hos Realda-
nias projekt ”Byggeriets ildsjæle”. Tiden 
vil vise, om de også mener istandsæt-
telsen er værd at støtte. 

Beboerforeningen



20

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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Ny skolestruktur – hvad nu?
Jeg går til informationsmøde på Bred-
strup Pjedsted Fællesskole d. 5.12. ved-
rørende oplægget til den nye skolestruk-
tur i Fredericia Kommune. Tilfreds med 
tanken om det kommende samarbejde 
med Egumvejens og Skjoldborgvejens 
skoler og glad for, at der bliver indført 
fælles overbygning - i mine øjne en god 
løsning for vores børn efter 6. klasse. 
Det giver et håb om, at de kan følges ad, 
når de skal videre i 7.-9. klasse. Men jeg 
er også bekymret ved tanken om at blive 
del af en storskole, som skal deles om 
ledelse og bestyrelse, selvom der fysisk 
forbliver en skole i vores by. Ydermere 
ser det ikke ud til, at der er kalkuleret 
med at tilføre elever hertil fra den luk-
ningstruede Alléskolen. Dermed får vi 
svært ved at nå op på den nye klasse-
størrelse på 24 elever pr. klasse.
Således lytter jeg ivrigt den pågældende 
aften til Michael Sørensens indlæg om 
skolebestyrelsens holdning og til debat-
ten i salen i øvrigt. Og konstaterer at jeg 
ikke går alene med min bekymring. Og 
da der bliver opfordret til at danne en 
gruppe af frivillige, der kan støtte skole-
bestyrelsen i høringsfasen, melder jeg 
mig på banen, sammen med en god flok 
andre forældre til nuværende og kom-
mende skolebørn på Fællesskolen. Vi 
går hurtigt i gang, mødes samme uge 
og får lagt en plan for vores aktioner i 
høringsfasen. Der er enighed i gruppen 
om, at budskabet skal handle om at be-
vare lokal ledelse på skolerne. Hvordan 
får vi så råbt folk op uden, at det bare 
bliver ”Ulven kommer ”? Og er der over-
hovedet noget at råbe op om? Vi behol-
der jo vores skole …. Set fra min vinkel 
er budskabet vigtigt, og gruppen får hur-
tigt formuleret et slogan om at ”LOKALE 
SKOLER SKAL LEDES LOKALT” Face-

book siden ”Vores lokale skole” etable-
res, og vi er i gang! Vi forsøger at for-
mulere os bredt, så også andre lokale 
skoler kan gøre brug af vores arbejde. 
Det kunne være fint at komme hele kom-
munen rundt.
Ved Borgermødet i Fredericiahallen d. 
13.12. er vi pænt repræsenteret, Michael 
Sørensen og Henrik Væver har gode og 
saglige indlæg med - og det er min opfat-
telse, at de bliver hørt og forstået. Ellers 
fylder Alléskolens og Købmagergades 
skolers repræsentanter selvsagt godt i 
debatten, hvilket jo er fuldt forståelig, da 
deres skoler skal lukkes i det fremlagte 
forslag.
Jeg kan også mærke usikkerheden gna-
ve …. Vil vi skade mere end vi gavner? 
Er det nu en god idé? Og det ligger mig 
især på sinde, at det ikke skal være os, 
der sætter ord på, at Br-Pj. Fællesskole 
kunne være lukningstruet på sigt. Jeg 
tror på, at hvis vi fastholder at være en 
skole i vækst og udvikling – og et lokal-
samfund i vækst og udvikling – ja så er 
vi det også!!! Men jeg tror også på, at vi 
skal fastholde så meget indflydelse lo-
kalt som muligt. Hvor tror I for eksempel, 
at Klokkefrøen havde været i dag, hvis 
ikke vi havde haft stærke lokale kræfter, 
som kæmpede for at få erstattet vores 
børnehave, da huset pludselig viste sig 
at være ubrugeligt? Havde vi overhove-
det haft to børnehaver at vælge imellem, 
hvis ikke det havde været for en vedhol-
dende bestyrelse der? Næh… det tror 
jeg faktisk ikke. For ikke at tale om, da 
Klokkefrøen blev etableret i 70´erne. Det 
var også lokale ildsjæle, der sørgede for 
det! Det var det i øvrigt også, da der blev 
etableret en fælleskole i Ågade for over 
50 år siden.
Lørdag d. 7.1. stemte vi dørklokker i 
hele byen for at få opbakning til budska-
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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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bet, ”LOKALE SKOLER SKAL LEDES 
LOKALT”! Vi var ca. 12 frivillige børn og 
voksne, som mødtes på Landsbytorvet 
og fordelte ruter imellem os inden vi, 
med lidt sommerfugle i maven, bevæ-
gede os ud i området. Opbakningen var 
heldigvis meget stor, og vi takker for de 
mange underskrifter - og for gode dialo-
ger og meningsudvekslinger rundt om-
kring på dørtrinene. Ca. 800 underskrif-
ter er det blevet til i skrivende stund.     
Tirsdag den 10.1. afholdtes debatmøde 
på skolen, hvor hele 12 byrådspolitikere 
inklusiv borgmesteren mødte op. Ca. 
120 beboere, medarbejdere og andre 
interesserede bl.a. fra Skærbæk Skole 
deltog i mødet, som udover debat bød 
på ost og rødvin i pausen. Det lille Fjern-
syn og Dagbladet dækker begivenhe-
den. Der kom mange gode synspunkter 
på banen, både fra det inviterede panel 
og fra salen. Politikerne lyttede og sva-
rede med deres synspunkter og kastede 
også spørgsmål tilbage. Budskabet blev 
endnu en gang understreget, ligesom 
mange andre betragtninger og bekym-
ringer blev vendt. Alt i alt en rigtig god 
aften hvor vi blev bakket godt op af både 
Beboerforeningen og idrætsforeningen.    
Foreløbig tak for godt samarbejde til 
forældregruppen: Heidi Jensen, Lene 
List, Henrik Væver, Heidi Fragtrup, Elly 
Pedersen, Michael B. Sørensen og 
skolens øvrige forældreråd samt Lone 
Herbst for støtten fra Beboerforeningen. 
Tak til vores sponsorer blandt det lokale 
erhvervsliv: El-gården, Tømrermester 
Torben Lund, Poul Jensen, MH Grafisk 
Martin Hougaard og Pjedsted Auto Ser-
vice og andre, der har vist velvilje og 
støtte.

Anette Papsø Møller

Generalforsamling i Beboerforeningen

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening ind-
kalder til generalforsamling i Pjedsted For-
samlingshus torsdag 29. marts 2012.
Alle er velkomne.
Kl. 18.30 serveres der gullashsuppe
Kl. 19.00 afholdes generalforsamlingen.

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse v. kassereren.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde 7 
dage før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter.
Karen Pagh er på valg - modtager genvalg
Ole Sørensen er på valg - modtager gen-
valg
Lone Herbst Nørgaard er på valg - modta-
ger genvalg
Der skal vælges 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Herefter afslutter årets ordinære general-
forsamling
Hvis du er interesseret i beboerforenings-
arbejdet, og kunne tænke dig at stille op 
til valg til bestyrelsen - så kontakt Lone 
Herbst Nørgaard på tlf. 28 56 98 30

Beboerforeningen
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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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Fjerbolden flyver igen

Efter veloverståede kampe ved det 
traditionsbundne julebadminton for de 
voksne spillere før jul, er alle igen kom-
met godt i gang på banerne i det nye år.
Der har allerede været en masse aktivi-
teter for de yngste spillere, hvor mange 
har prøvet kræfter med rigtige turnerin-
ger. De lidt usikre spillere har mulighed 
for at deltage i DGIs begynderstævner. 
Her gælder det selvfølgelig om at vinde, 
for hvem vil ikke gerne det, men det gør 
absolut ikke noget hvis man taber. Alle 
går fra stævnet med en lille præmie, 
men de får også en stor oplevelse og en 
masse erfaring, der kan bruges i de ef-
terfølgende stævner. De lidt mere erfar-
ne spillere, har deltaget i ”rigtige” stæv-
ner, hvor mange finder ud af, at spilleren 
på den anden side af nettet faktisk også 
har trænet og ikke bare lige vil lade dig 
vinde, som Arne plejer at gøre.
Stævnerne har været en god mulighed 
for ungdomsspillerne til at vise deres 
nye spilletrøjer frem. Vi har været så 
heldige, at Arla har hjulpet os med at få 
nogle flotte trøjer, som giver lidt kulør 
på banerne. Så har de mulighed for at 
vise hvor de kommer fra, når de er ude 

at spille stævner, og trænerne har bedre 
mulighed for at lære børnenes navne at 
kende. 

Der blev ved sidste stævne stillet forslag 
fra et par forældre, om vi ikke næste år 
kunne skrive ”klubmester” foran på alle 
trøjer, så modstanderne kunne blive lidt 
bange inden kampen. Det vil vi naturlig-
vis overveje.

Der har også været mulighed for at se 
hvad ungdomsspillerne egentlig laver til 
træning, da børn og forældre var invite-
ret ned i hallen en søndag formiddag. 
Der var rigtig mange, der benyttede sig 
af tilbuddet og selv om der var slush-ice, 
kaffe og småkager efter træningen, var 
der mange der lige skulle vise mor og 
far hvor gode de egentlig var på banen 
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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.

Dette blad bliver delt ud fysisk til beboere i Bredstrup-
Pjedsted området. Men bladet kan også hentes på 
internettet. Gå ind på 

www.bredstrup-pjedsted.dk/fokus 

Her finder du de sidste 6 numre af Fokus som PDF-
dokumenter, samt andre oplysninger om bladet.
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og først kom ind i cafeteriet lidt senere.
Børnene og ikke mindst Arne og Flem-

ming har nydt godt af, at Nick og Martin 
giver en hånd med på træningsbanerne. 
Vi har dog også haft besøg af en træner 
fra DGI, der viste både børn og trænere 
nye og spændende øvelser, som måske 
kan gøre træningen lidt sjovere.
Nu ser vi frem mod flere stævner for 
ungdomsspillerne og ikke mindst klub-
mesterskabet, hvor både unge og ældre 
kan få afgjort, hvem der egentlig er den 
bedste i klubben. Mesterskabet bliver 
afgjort den 26. februar, så husk nu at få 
dig meldt til.

Nyt fra revyholdet!
Revyholdet er igen i år klar til at gå på 
scenen og lave en revy, der siger spar 
to til alle andre revyer. Eller dvs. de bli-
ver klar, det er der ingen tvivl om. Alle 
er oppe på ”dupperne” og indstillet på 
at gi’ den hele armen. Idèerne svirrer i 
luften og de små grå arbejder på høj-
tryk. I skrivende stund er teksterne så 
småt begyndt at komme frem i lyset fra 
flere forskellige sider, og øveaftnerne 
skal planlægges. Instruktøren glæder 
sig endnu engang til at herse og kom-
mandere rundt med holdet, samt skrive 
tekster og tilrette nogle fra forskellige 
forfattere, for til sidst at få en samlet 
helhed ud af det. Trods det at hun også 
ved, eller dvs., det ved hele holdet, at 
der venter hårdt arbejde, og på et tids-
punkt kaos forude. Men alle ved også, at 
der venter mange gode timer sammen, 
med masser af grin og latterbrøl. Og når 
resultatet foreligger, bliver det belønnet 
af Bredstrup-Pjedsteds bedste publikum 
overhovedet. Imens bryder regisøren sit 
hoved vedr. sceneindretning. Spørgs-
målet er, hvad der bliver forlangt af ham 
i år. Er det en bus, et tog, måneraket el-
ler Fredericia Rådhus han skal bygge?

Ligeså venter ”teaterskrædderen” 
spændt på hvad det hele ender med 
rent kostumemæssigt. Skal der syes gri-
se, balkjoler, svane eller sågar en tisse-
mand. Det vides først præcist, når man 
er kommet et godt stykke hen i forløbet. 
Men så bliver der også kreeret under 
tidspres i mange tilfælde. Revyorkestret 
har efterhånden fået en hovedrolle som 
både komponist og tekstforfatter. De 
glæder sig til at ”blæse os allesammen 
et stykke”, og gi’ den på alle tangen-
terne, og dermed skabe den helt rigtige 
revystemning.
Indholdet røber vi ikke her. Men der 
kan siges så meget, at vi vil gå tæt på 
alle, vi mener fortjener det, uden dog at 
træde nogen voldsomt over tæerne. Det 
skulle også være muligt at finde stof i vo-
res egen lille lokale ”andedam” og ikke 
mindst kommunalt og nationalt, men 
måske også globalt, hvem ved?
Men et er sikkert, vi bryder ingen løfter 
bevidst. Men vi vil derimod opfordre lo-
kalbefolkningen til at bakke op om en af 
årets store lokale begivenheder ved at 
møde op til årets revy i Forsamlingshu-
set den 22. eller 23. marts.
Se i øvrigt annoncen andet sted i bladet.
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler

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

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 
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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!

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

Telefon 75 92 90 90
Børkopvej 33
7000 Fredericia

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

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

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

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

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

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Skolesvinget 1,

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

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 Jessen, Skjoldborgsvej 34, 
53 27 59 80, lizziebjessen@gmail.com

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

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

Peder Bøgvads Vej 10

7000 Fredericia

Salon

Olios
Tlf.: 26 82 04 52

GOTHERSGADE 10 • FREDERICIA • TLF. 75 92 37 00

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

asl@trekantenstoemrer.dk
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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




