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Er der røre i Bredstrup-Pjedsted?
Kalenderen siger sommer og det bety-
der stor aktivitet for de udendørs idræt-
ter i BPI og en lille pause for de fleste 
indeaktiviteter. Der har også været akti-
vitet omkring installering af hjertestarter 
ved fodboldklubhuset og kursus i brug 
af ditto. (Se særskilt artikel). Ligeledes 
er Sommerfesten just overstået og her 
har mange BPI-folk været i fuld sving 
med mange forskellige aktiviteter. Det 
er også skønt at se så mange der løber 
og cykler, både på egen hånd, men også 
sammen med andre. Her bruges Bred-
strup-Pjedsted hjemmesiden flittigt til at 
samle folk, til eksempelvis en cykeltur. 
Der var også en del som fik god motion 
ved at samle skrald en søndag i april, og 
her var der jo nok at tage fat i. Så, jo det 
rører på sig i Bredstrup Pjedsted.
BPI deltog i receptionen hos Det lille 
Fjernsyn, da de lancerede deres nye 
Kanal 97. De sender nu til et meget stort 
antal seere, i samarbejde med YouSee. 
Fredericia Tv var også med som aktør 
på den nye kanal, men det viste sig hur-
tigt at de havde rod i regnskaberne og 
må formodentlig lukke forretningen. Det 
var noget af en dukkert for Det lille Fjern-
syn, som de absolut ikke har fortjent. De 
var overhovedet ikke forberedt på en 
sådan udvikling, og vi håber de kan fort-
sætte alene eller finde andre samarbejs-
partnere.
Jeg vil ønske alle læsere en god som-
mer og håber at I alle husker at få dyrket 
noget motion, med eller uden hjælp fra 
BPI.

Karl Thomsen, formand BPI
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Gammelby Mølle
 Så er ænderne tilbage i mølledammen, og de lyse aftener på vej tilbage.

Dette betyder, at det snart grill-tid.
Vi har mange specialiteter til ganen,  lækre marinader, prøv den med abrikos og rød 
peber. Et lag på laksen og så på grillen.
Skyld laksen ned med ”Lyng Else” - en af vores øl fra Bøllingsø bryghus.
Dessert: En håndfuld karameller fra Karamelkompagniet – UHM – fås nu både med 
sydesalt og chili.
Eller den sunde dessert - masser af frisk frugt – og vores nye chokolade fondue – lige 
et par sekunder i mikroovn - dyp så din ananas – og englene synger.
Forårssko fra Arcopedico, med den lette sål, der tilpasser sig foden.
Dine fødder vil elske dig.
Som noget nyt har vi også sko fra Redfoot. Skoen er designet til at kunne foldes ud. 
Smart skiftesko og fylder ikke mere end et par solbriller.
Fra Redfoot har vi også gummistøvler, der kan foldes helt sammen.
Hvem har ikke set, hvor meget af bilens bagagerum der er brugt, når gummistøvlerne 
er smidt bagi.
Dette er, med Redfoots geniale gummistøvle, fortid – nu pakkes der bare en lille pose.
Super smart og nem at pakke til ungernes lejrskole, skoletaske mm.
Støvlen fås i flere farver.

I Cafeen er der hver søndag muligt at købe dagens kage og  friskmalet kaffe.

Vores udvalg af øl og franske limonader kan både købes med hjem og nydes i cafeen.

Åbningstider fra 1. april til 31. december
Søndage 11.00 – 17.00.
Derudover åbner vi gerne efter aftale.

Jette og Preben Lange
Gammelby Møllevej 62
7000 Fredericia
Tlf. 75 56 00 01
mail@gammelby-moelle.dk
www.gammelby-moelle.dk
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Juni 
 23. Sct. Hans aften

August 
 2. Fokus 4, 2012 deadline

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

         “ I år
  skal vi
 med ” !!!

 x  lørdag d. 27/10-2012 
   
               Efterårsfesten

Nye planer for Fokus
BPI’s bestyrelse og os i Fokusredaktio-
nen har besluttet at ændre i antallet af 
udgivelser. I år tager vi et enkelt nummer 
ud og fra næste år udkommer Fokus fire 
gange årligt.

Fokus 4, 2012 ligger som planlagt.
Deadline: 2. august 2012
Omdeling: uge 34

Fokus 5, 2012 bliver flyttet.
Deadline: 5. oktober 2012
Omdeling: uge 43

Fokus 6, 2012 udgår.
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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Fodboldafdelingen er i skrivende stund 
ved at have afsluttet forårsturneringen, 
og denne har langt fra været problemfri, 
ihvertfald for seniorafdelingens vedkom-
mende. Desværre tyder alt på, at serie 
2 holdet fortsætter direkte fra serie 1 
og ned i serie 3. Dette er ikke den helt 
store overraskelse, dels er vi havnet i en 
stærk række, og samtidig har vi været 
meget uheldige med skader. Endvidere 
er mange af vores spillere nået en alder, 
hvor familie og andre ting trækker lige 
så meget som fodbolden. Det har gjort, 
at vi er i fuld gang med at gennemføre 
et generationsskifte, og da mange af af-
løserne kommer fra serie 5/6 siger det 
sig selv, at det giver problemer. Men de 
unge mennesker træner med stor energi 
og er meget positive. Holdånden er fan-
tastisk og fremmødet til træning blandt 
de unge er god, så det er kun et spørgs-
mål om tid, så er BPI tilbage på sporet 
igen. Der er absolut intet at klage over 
ift til træner Jesper Krogsgaards indsats 
og store engagement. Vi har set mange 
positive momenter i år, bl.a. har Stig An-
dersen fortsat de gode takter, vi har fået 
Mads Nielsen i gang for alvor. Dennis 
Lyngby viser gode takter og vores nye 
målmand, Tim Madsen gør det også fint. 
Vores store sæsonmål er naturligvis at 
drille Erritsø i vores returopgør hos dem, 
kan vi tage point fra dem, kan vi træk-
ke dem med ned i serie 3. Vi var me-
get uheldige med at tabe 2-1 til dem på 
hjemmebane, her brændte BPI ikke min-
dre end 2 straffespark. Men vi vil afslutte 
turneringen så godt som overhovedet 
muligt, og forsøge at få point hver gang, 
uanset om vi er rykket ud. I teorien kan 

vi stadigvæk undgå nedrykning, men 
det kræver fuld pointhøst i vores sidste 5 
kampe, og det er ikke realistisk.
Serie 6 har også haft lidt vanskelighe-
der indimellem med at stille hold, men 
skaffer dog nogle point til huse, der bli-
ver trænet fint af vores unge spillere her. 
Oldboys og senioroldboys ligger begge 
til oprykning, de har helt klar haft gavn 
af tilgangen fra seniorafdelingen. Der er 
ingen tvivl om, at vi på sigt får en meget 
stærk oldboysafdeling.
Ungdomsafdelingen er virkelig i en god 
udvikling takket været en stor indsats 
af Eva Jespersen og ikke mindst Jonas 
Sørensen er det lykkes, at få ihvertfald 
20 U6 spillere i gang med at spille fod-
bold. Det er super,  nu håber vi blot, at 
forældrene vil give en hånd med. JBU 
har hjulpet med opstarten, hvor vi med 
succes har hyret en instruktør fra JBU, 
som har været i Pjedsted 3-4 gange og 
ledet træningen. Alle andre ungdoms-
hold fungerer fint og er i gode hænder 
hos meget kompetente trænere. Næv-
nes skal det også at  takket være en stor 
indsat af ”lille Jørgen Hansen”, er lykkes 
at få 9 pigespillere i gang i alderen 8-9 
år, de træner ihærdigt og vinder stort set 
alle deres kampe flot.
Vores 4 drengehold fungerer som sagt 
fint, og vi har meget fine resultater, men 
vigtigst udvikler spillerne sig også godt. 
Vi har stor glæde af den inspiration, som 
vi har fået i gennem KUV - samarbejdet. 
Vi har pt. 2 trænere på trænerkursus 
under KUV, nemlig Christian Specht og 
Michael Sand. Der er er tale om 7 sek-
tioner af godt 3-4 timer pr. gang.
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U8 løb ind på Vejle Stadion

Fredag den 20. april bliver en dag, som 
spillerne på BPIs U8 hold ikke så hurtigt 
glemmer.
Takket været BPIs KUV samarbejde 
med Vejle Boldklub Kolding, var vi ble-
vet spurgt, om vores spillere kunne 
tænke sig at løbe ind på Vejle Stadion 
med Vejle Boldklub Koldings førstehold 
til topkampen mod Viborg.
Opbakningen blandt forældrene var for-
rygende, så i løbet af kort tid havde jeg 
samlet 11 spillere, der glædede sig me-
get til denne dag.

Den 20. april mødtes 11 spændte spil-
lere så foran Vejle Stadion, hvor vi blev 

taget godt imod af Peter Grøndahl fra 
Vejle Boldklub Kolding, som førte os til 
vores eget omklædningsrum, hvor spil-

lerne kunne tage deres gule spillertøj på 
og blev instrueret om, hvad der skulle 
ske.

Kort før kamp blev 11 forventningsfulde 
og meget spændte BPI spillere ført ud i 
spillergangen, hvor Vejle Boldklubs før-
stehold snart kom og tog vores spillere 
i hånden.
11 stolte spillere løb herefter ind på sta-
dion - foran 2.800 tilskuere og i direkte 
tv på TV2 Sport. Efter at have vinket til 
publikum og 1. division spillerne havde 

Vores U12 hold deltager igen i år i Vild-
bjerg CUP, disse 4 dage er virkelig noget 
drengene og forældrene ser frem til med 
store forventninger. Vi håber naturligvis, 
at de kan gentage den store sportslige 
succes fra sidste år, men lad os nu se 
om spillerne rammer formen og træner-
duoen får lagt den rigtige taktik. Vi er så 
heldige, at Nordea Fonden har støttet 
turen med kr. 5.000,-
Alle vores ungdomstrænere er så hel-
dige at have fået sponseret trænings-

dragter fra Santrol Europe. Vi er dybt 
taknemmelige for den store støtte, som 
vi modtager fra byens største virksom-
hed. Det er virkelig dejligt, at man har 
haft mulighed for dels at sponsere disse 
dragter foruden at man støtter sommer-
festen via Santrol-løbet, samt Santrol 
Arena. Vi siger tusind tak.  Se billedet 
- desværre var nogle trænere forhindret. 
Det drejer sig om Lars Lodahl og Rene 
Thomsen.

Jørgen Hansen
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Pjedsted, selvom Tommy Erbs forsøgte 
at hjælpe chaufføren, var det forgæves. 
Heldigvis blev vi reddet på målstregen 
af MAN - Lastbiler i Kolding, der havde 
sponseret 80 kildevand, de blev drukket 
hver og en. Det sammen med en me-
get lækker sandwich, som Johansens 
Planteskole havde sponseret, gjorde 
frokosten i bussen til en god oplevelse. 

Humøret var højt hele vejen, og det var 
fantastisk at opleve den karavane af bi-
ler og busser, som var på vej til Ham-
borg. Man siger, at der var omkring 550 
danske busser af sted. Heldigvis kom vi 
af sted på det helt rigtige tidspunkt og 
var fremme ved Imtech Arena kl. lidt i 
14.00 - kampen skulle spilles kl. 15.30.

Vi har efterfølgende hørt, at mange hav-
de problemer med at komme frem til sta-
dion til tiden. Vi fik taget holdfotos og ud-
leveret billetter og begav os i samlet flok 
mod Imtech Arena, drengene var vildt 
imponeret. Jeg fik utallige kommentarer 
som, ”Jørgen, er det ikke verdens stør-
ste stadion”, og for mange af drengene, 

BPI var i Hamborg til Brasilien - Dan-
mark

BPI havde en rigtig god tur til Hamborg 
pinselørdag, alle var mødt frem kl. 9.15, 
og vi var klar til afgang. Første stop var 
Poetzsch i Padborg, og på trods af, at 
vi holdt en smule i kø pga et trafikuheld, 
nåede vi frem i god tid og havde godt 
en halv time til diverse indkøb. Hylderne 
med slik og sodavand blev tæt på tømt.

Uheldigvis skulle det blive en særdeles 
varm tur for BPIerne, da bussens aircon-
dition, stoppede med at virke 10 km fra 

hilst på hinanden, blev vores “kaptajn” 
Casper bedt om at kaste mønten for at 
afgøre, hvilket af de to hold der måtte 
starte kampen.
Herefter løb 11 glade og stolte spillere 
fra banen, og vi fik lov til at se kampen 
sammen med deres forældre. I øvrigt en 
god kamp, der endte 2-2.
Alt i alt en super oplevelse for spillerne 
- og herfra skal der lyde en tak til den 
store opbakning fra forældrene og til 
BPI, som gennem KUV samarbejdet har 
muliggjort dette arrangement.

Christian Specht
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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vi ingen problemer, med at få alle sik-
kert både ind og ud af Imtech Arena. 

Det samme var gældende, når vi holdt 
pauser. Alle tidspunkter blev overholdt til 
punkt og prikke.  Vi valgte at vente ca. 
45 min på parkeringspladsen i det gode 
vejr, i stedet for at begive os mod Dan-
mark med det samme. Der var simpelt-
hen trafikkaos, men da vi først kom af 
sted, gled det nu meget fint, og vi var i 
Pjedsted på Santrol Arena kl. 22.09 helt 
præcist, (ikke Kurt). Forældrene kunne 
hente en flok trætte fodboldspillere, 
men de var rige på oplevelser og ind-
tryk. Mange tak til Michael Sand og Eva 
Jespersen for god hjælp til at arrangere 
denne tur og tak til DBU for hjælpen med 
at skaffe billetter. Samt ikke mindst BPIs 
støttefond, der gjorde denne tur muligt, 
med betaling af bussen.

Det er helt sikkert noget, som vi skal 
have gentaget. Det styrker sammen-
holdet i klubben på tværs af holdene og 
giver spillerne nogle fantastiske oplevel-
ser både kammeratskabsmæssigt, so-
cialt, og ”kulturelt”. Tak også til de foræl-
dre og trænere som var med, I var altid 
villige til at give en hånd med.

var det første gang de så en landskamp 
”live”, så det med nationalmelodi osv. 
var stort og spændende. Endvidere var 
vi der i så god tid, så vi kunne se op-
varmningen, og hvordan spillerne var 
ude at hilse på publikum.

Kampen var jo set fra dansk synspunkt, 
ikke det store sus, men stemningen på 
stadion var fantastisk alligevel. Brasi-
lien kan jo bare det der med samba og 
det hele. Jo drengene fik også lidt til 

øjet. Mange fik også set Morinho Real 
Madrids træner på storskærmen, han 
var også tilstede.

Takket være en fantastisk flot opførsel 
af alle drengene og ”forældre” havde 



12

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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mand Ejler, fra Bredstrup Markvej. Den 
mere almindelige oprydning og lugning 
klarede en lille flok, medens resten gik 
i gang med fældningen af noget af det 
mest vildtvoksende og genstridige bu-
skads, der tænkes kan. 

Den slags maskinerier arbejder absolut 
ikke lydløst, så der blev brug for både 
høreværn og ørepropper. Der blev virke-
lig knoklet så sveden haglede, og stø-
vet stod om ørene på folk. En særdeles 
velfortjent drikkepause blev det dog til. 

Seniormotion, ”Store arbejdsdag”
Vi må vel sige, at det efterhånden er 
blevet en fast tradition for ”Seniormo-
tion” at vintersæsonen sluttes af med en 
rengørings-og oprydningsdag omkring 
idrætshallen, med en efterfølgende fro-
kost som belønning. Således blev det 
også i år.
Forud havde der været lidt snak og dis-
kussion med Poul, om hvad der skulle 
laves. Det store ønske fra halbestyrel-
sen og Poul var at få fjernet det kæmpe-
store og vildtvoksende hegn/buskads op 
til beachvolleybanen. Det var just ikke 
det der stod øverst på deltagernes øn-
skeseddel. Nogle af os besigtigede da 
også ”uvæsenet” og mente, at det var 
for stor en mundfuld med almindelige 
håndredskaber, da det umiddelbart ikke 
så ud til at egne sig til en motorsav. Der 
var dog flertal for, at det skulle forsøges. 
Seniormotionister er åbenbart ikke så-
dan at kyse.

Da den store arbejdsdag oprandt ankom 
ca. 25 motionister. Nogle var bevæbnet 
med motoriserede save og klippere, og 
alle med et vældigt gå-på-mod. På plad-
sen havde Poul fået anbragt et altæden-
de uhyre, også kaldet en flishugger. 
Senere ankom et andet stort maskineri, 
nemlig en gravemaskine styret af vogn-



14

“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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tanquebanerne bliver der ikke slidt me-
get på, men muligheden foreligger.

Jørgen Jakobsen

Det skal understreges at, det ikke var en 
ølpause, da man ikke drikker spiritushol-
dige drikke, når man arbejder med store 
maskiner. Henad klokken 13.00 hugge-
de uhyret den sidste mundfuld i sig og 
”mandskabet” kunne herefter sætte sig 
til et veldækket frokostbord forberedt af 
køkkenholdet.

Trods træthed gik snakken gevaldigt og 
hyggen og stemningen bredte sig, godt 
hjulpet på vej af en sang om Jens Vej-
mands kone, Stine, som jævnede ”ve-
jen” for Jens. Hende havde Jytte Nissen, 
iflg. eget udsagn, været sammen med 
for nylig.
Den følgende tirsdag dvs. 1. maj star-
tede udendørssæsonen. Tilslutningen 
hertil tegner rigtig godt, da der indtil 
skrivende stund har været ca. 30 se-
niormotionister hver tirsdag formiddag. 
De fleste spiller krolf, medens nogle få 
”boldrer” sig på tennisbanerne. Ifølge ly-
den af høje latterbrøl fra begge sider af 
hegnet, kun overgået af togets brusen, 
tyder det på, at stemningen er i top. Pe-

Et stemningsbillede fra dag med Senior-
motion
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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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maskinen fortæller dig skridt for skridt, 
hvad du skal gøre i situationen. BPI vil i 
fremtiden gøre kursustilbuddet obligato-
risk for alle vore trænere og instruktører, 
da vi mener, det er en tryghed for både 
medlemmer og én selv.
Til sidst lidt orientering om økonomien 
og driften af de to hjertestartere. Poul 
Jensen er ansvarlig for vedligeholdelse 
af hjertestarteren i hallen og Karl Thom-
sen for den tilsvarende ved klubhuset. 
Ser I noget mærkeligt omkring maski-
nerne bedes I rette henvendelse til den 
relevante person.

Indsamlingen til en hjertestarter, som 
kørte på vores hjemmeside, gav godt 
kr.14.000, som står på en konto i BPI. 
Disse penge bliver brugt til installation af 
hjertestarteren ved klubhuset og løben-
de udgifter til forsikring og vedligehol-
delse af begge maskiner.  Der er penge 
til et stykke ud i fremtiden, og derefter vil 
de siddende bestyrelser tage stilling til 
problemet.
Til slut vil jeg takke Trygfonden for at 
bevillige os en hjertestarter og endnu 
engang tak for bidragene via hjemmesi-
den. Jeg synes vi kan være stolte af ini-
tiativet og opbakningen omkring denne 
sag og så bare håbe på, at vi aldrig får 
de to startere i brug.

Karl Thomsen, formand BPI

To hjertestartere i Bredstrup-Pjedsted

Der har i foråret været en del skriverier 
i Dagbladet omkring hjertestartere, og 
at det ville være en god idé med opsæt-
ning af ditto i landsbymiljøerne rundt 
om i kommunen. Den holdning deler vi 
i BPI, og derfor har vi nu, i samarbejde 
med Trygfonden, etableret en hjertestar-
ter ved fodboldklubhuset. Det giver en 
rimelig god dækning i lokalområdet, da 
begge startere er tilgængelige for alle 
borgere, i døgnets 24 timer. Placeringen 
ved klubhuset er på gavlen udvendig i 
mellemgangen, til venstre for indgangs-
døren til opholdsrummet. Her er den 
placeret i et varmeskab, som kan åbnes 
af alle, ved nødvendig brug af hjerte-
starteren. (Se foto). Som det måske er 
bekendt, er placeringen af hjertestarte-
ren i hallen, umiddelbart til højre på in-
dersiden af indgangsdøren. Her er det 
tilladt at smadre ruden i døren for brug 
af starteren.
I forbindelse med opsætning at den 
nyeste hjertestarter, var der 12 perso-
ner på kursus i førstehjælp og brug af 
hjertestarter. Kursustilbuddet bliver 
gentaget de næste 3 år, med mulighed 
for at få 24 personer på kursus. Jeg vil 
dog gerne understrege, at kursusdelta-
gelse ikke er et krav for at påbegynde 
førstehjælp med hjertestarteren, idet at 
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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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Tennisbanerne blev “åbnet” søndag d. 
29. april kl. 11. Der var fint fremmøde 
til sæson 2012. Vi hyggede os med øl/
vand og grillpølser. Banerne blev flittigt 
brugt, og de var/er super gode. Der er 
nogenlunde lige så mange aktive i se-
niorafd. som i 2011. I ungdomsrækken 
er der færre tilmeldte, men der kommer 
stadig nye til. Hvis der er børn, der øn-
sker at spille, kan de møde op tirsdage 
kl. 14, her kan de få prøvetimer sammen 
med Flemming og Steffen. Hvis bør-
nene ønsker at fortsætte, meldes de til 
på BPIs hjemmeside under tennis. Når 

kontingentet 325 kr. er betalt, får man en 
ny ketsjer. Der er også plads til nye i se-
niorafd.  Husk vores banereservation er 
på 90 min., kontingent senior o/16 år er 
625 kr. og o/65 år er 475 kr.
Udvalget byder nye, såvel som gamle 
medlemmer, velkommen til sæson 2012.
Vores aktiviteter, så som spil sammen 
(med og uden grill) er godt besøgt. Dato-
erne findes på hjemmesiden og i Fokus 
nr. 2.
I DGIs tennisturnering har vi 3 hold med 
(6 kvinder på 3 hold), hvis der er nogen 
der ønsker at deltage der!! Så sig til, så 
kan I komme med næste sæson. Mon 
ikke der er nogle herrer, der gerne vil ud 
og prøve kræfter med andre tennisspil-
lere.
Vi vil gerne indløse nøglerne til tennisba-
nerne, hvis I ikke ønsker at spille i sæ-
son 2012.
Hermed ønsker tennisudvalget alle en 
god og solrig sommer.
Yderligere oplysninger fås på tlf. 
75954318 - eller mail: aalj@pc.dk.

Aase Jørgensen

Zone-problemet er løst
Siden Sydtrafik i januar 2012 indførte 
ny zonestruktur, har buspassagerer i 
Bredstrup-Pjedsted betalt 50% mere for 
at komme til og fra Fredericia. 
Efter at vi har klaget til Fredericia kom-
mune, har Sydtrafik nu meddelt os, at 
zoneopdelingen vil blive ændret, så vi 
igen kun skal betale for 2 zoner imellem 
Bredstrup-Pjedsted til Fredericia.
Ændringen træder i kraft 1. juli 2012.

Beboerforeningen
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Det er ærlig snak…

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

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

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

Kjærhuset
Håndlavet glas
smykker mm.

Anna Kristensen
Surkjærsgyde 23, Pjedsted

7000 Fredericia
Tlf.: 23 42 45 66
Ring for aftale
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Affaldsindsamling
Søndag den 22. april mødte en flok fri-
ske personer op på Landsbytorvet, som 
var klar til at rydde op i grøfter og lign. 
Mange bilister har den dårlige vane at 
smide øldåser og andet ud af vinduerne, 
og det ser faktisk ikke ret godt ud.
Vi startede dagen med rundstykker og 
kaffe, og så gik vi ellers i gang.
Det blev til adskillige sække affald.
Næste år har vi tænkt at gøre ruterne 
kortere og så mødes bagefter, hvor vi 
spiser sammen. Det kræver nok, at vi er 
flere om arbejdet, så vi vil i Beboerfor-
eningen forsøge at sælge idéen noget 
bedre.
Tak til jer, der bakkede op om arbejdet. 
Vi glædede os i øvrigt over, at mange 
forældre havde taget deres børn med. 
Jeg tvivler på, at det bliver dem, der bli-
ver fremtidens skovsvin.

På Beboerforeningens vegne
Laurits Vind

40 års jubilæum
I år kan Bredstrup-Pjedsted Beboerfor-
ening fejre sit 40 års jubilæum, idet stif-
tende generalforsamling for foreningen 
blev holdt 23. november 1972.
Det skal fejres! - og bestyrelsen er så 
småt begyndt at planlægge et jubilæums-
arrangement.
Indtil videre har vi lagt os fast på, at fej-
ringen skal ske 3. eller 4. november, så 
sæt X i kalenderen.
Vi vender tilbage, når vi ved mere om tid, 
sted og indhold.

Lone Herbst Nørgaard
Beboerforeningen

Sct. Hans aften med mulighed for fæl-
lesspisning på Landsbytorvet

Kom og spis jeres medbragte mad på 
Landsbytorvet Sct. Hans aften - den sto-
re grill vil være klar kl. 18.30.

Der er sørget for borde, men i skal selv 
medbringe stole og hvad i skal bruge til 
familiens opdækning.
Øl og sodavand kan købes.
Vi mødes som sædvanlig kl. 20 til bålaf-
brænding ved det gamle rensningsan-
læg i Bredstrup.

Torvelauget/Beboerforeningen
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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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Udvidet sendeområde for 
Det lille Fjernsyn

Det er nu muligt at se Det lille Fjernsyn 
på kanalplads 97 i YouSee’s kabelnet. 
Det betyder, at vi nu når ud til ca. 34.000 
husstande i hele Trekantsområdet, og vi 
fortsætter under vores sædvanlige mot-
to “Lokalt fjernsyn til lokalbefolkningen”.
Dette giver jo enestående muligheder 
for de lokale foreninger og andre i Bred-
strup-Pjedsted området til at profilere 
sig. 
Det lille Fjernsyn kan endnu engang kun 

Så er sæsonen gået på hæld for os. Vi 
har fået rigtig flotte resultater fra mange 
af vores hold. Der er blevet vist kamp-
ånd, gejst, og vilje til sejr over hele lin-
jen. Både vores U12 piger og U12 dren-
ge har haft sommertræning, og er her 
også mødt talstærkt op, for at være klar 
til endnu en sæson.
I sæsonen 2012-2013 kommer der flere 
hold, og som tingene ser ud på nuvæ-
rende tidspunkt, kommer træningstider-
ne til at se således ud:
U8 drenge & piger, tirsdag kl. 16.00-
17.00.

komme med en opfordring til at bruge 
os.
Vi har sendefladen - vi har mulighe-
derne - I skal bare bruge det!
For det man har i Bredstrup-Pjedsted 
med Det lille Fjernsyn, er noget helt 
særligt, og det er ikke noget ret mange 
andre lokalsamfund kan ”prale” af! - så 
hjælp os med at holde liv i det!
Tænk hvis vi ikke var her, og man ikke 
via hjemmesiden og DlF kunne få sit 
budskab ud! – livet ville selvfølgelig gå 
videre, men det hele ville godt nok blive 
noget mere besværligt!
Støt os, og bliv medlem af Det lille Fjern-
syn – på vores hjemmeside kan du se 
hvordan: http://www.bredstrup-pjed-
sted.dk/dlf/bliv-medlem.html
I øjeblikket kører vi en kampagne, hvor 
man ved at blive medlem får et gratis DlF 
krus. (tilbuddet gælder kun så længe vi 
har krus på lager). 
Er du interesseret? så send en mail til: 
vi-ses@detlillefjernsyn.dk

Det lille Fjernsyn

U10 piger tirsdag kl. 17.00-18.00.
U12 piger tirsdag kl. 18.00-19.00 & tors-
dag kl. 18.00-19.00.
U14 piger/drenge tirsdag kl. 19.00 - 
20.00 & torsdag kl. 17.00-18.00.
Herre serie 4 tirsdag kl. 20.00 – 21.30.
Håndbold fitness tirsdag kl. 20.00-21.30, 
se mere på www.dhf.dk under aktivite-
ter. Det henvender sig til unge fra 30+, 
og har udgangspunkt i puls, power, play.
Tak for i år og til de trænere/hjælpere 
som har hjulpet til i sæsonen, og glæder 
mig til næste sæson med ligeså meget 
eller mere fart på.
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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 elsebeth@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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op i hallen til en hyggelig time med dej-
ligt samvær med baby og andre nybagte 
forældre.
Prøv 3 gange gratis i september
Har du lyst til at prøve et gymnastikhold 
af, så kan du frit komme og være med, 
før du beslutter dig.
Gymnastik er både sundt og sjovt og alle 
hold har erfarne trænere, som gør hvad 
de kan for at skabe et godt fællesskab 
på holdet.
Sæsonstart er i uge 36 (dog 37 for kon-
dikarle), og der åbnes for tilmelding på 
hjemmesiden den 1. september. Men 
hold alligevel øje med hjemmesiden, for 
her vil der bl.a. være yderligere informa-
tion om sæsonen og beskrivelser af de 
enkelte hold.

Kontakt os hvis du er i tvivl
Kontakt gymnastikudvalget hvis du er i 
tvivl om, hvilket hold du gerne vil på eller 
har spørgsmål.
Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Trine på 5118 2433.
Rigtig god sommer.

Instruktører og udvalg i BPI Gymnastik

Gymnastiktilbud efter sommerferien
I gymnastik har vi stort set sæsonpro-
grammet for den kommende sæson klar 
– og alle instruktører glæder sig til, efter 
en skøn sommerferie, at byde velkom-
men i sal/hal til en masse glade og ak-
tive gymnaster.

I den kommende sæson tilbyder vi som 
altid hold for alle aldersgrupper og for-
skellige former for gymnastik - så kig 
allerede nu på hvilke hold, der kunne 
være interessante.
Spring 2. - 7. kl.
Som noget nyt har spring 2. - 7. kl. fået 
mulighed for at træne på Gymnasiet, 
hvor de netop har indviet springgrav og 
nedbygget trampolin. Der bliver rig lej-
lighed til sjove træninger, vilde spring 
og dygtiggørelse for alle – både nybe-
gyndere og mere erfarne. Er kørslen et 
problem, er vi gerne behjælpelige med 
koordinering. 
Zumba med Tine
Og der er hede rytmer i luften, når BPI-
Gymnastik også i år tilbyder Zumba. 
Zumba er masser af sved på panden til 
musik med masser af energi.
Babyrytmik
Kristine fortsætter næste sæson med 
babyrytmik – så hank op i baby og mød 

Arkivfoto: Opvisning 2011
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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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Børne- / Ungehold
Holdnavn Træningstid Instruktør(er)

1 Baby-rytmik - 1 år Fredag
Kl. 9.00 - 9.40

Kristine

2 Forældre-barn Mandag
Kl. 16.15 - 17.15

Yvonne

3 Far-barn Lørdag
Kl. 9.00 - 10.00

Morten, Alex og Stig

4 Ildfluer 3 - 4 år Tirsdag
Kl. 16.00 - 17.00

Tine og Christina

5 Krudtugler 4 - 5 år Tirsdag
Kl. 17.00 - 18.00

Kristine, Dorthe, Heidi og Maj-
ken

6 Pigefræs 0. - 2. kl. * instruktør mangler
7 Drengetons 0. - 2. kl. Onsdag

Kl. 17.00 - 18.00
Peter

8 Spring 2. - 7. kl. Mandag
Kl. 17.00 - 19.00

Jørgen, Lars, Henrik, Bo og 
Sofie

9 Rytme 3. - 6. kl. Torsdag
Kl. 17.00 - 18.00

Pernille og Henriette

Voksenhold
Holdnavn Træningstid Instruktør(er)

10 Vakse Quinder - 25 + Mandag
Kl. 18.30 - 20.15

Trine

11 Puls / Styrke Mandag
Kl. 18.30 - 19.30

Yvonne

12 Kondikarle Mandag
Kl. 19.30 - 20.30

Ella

13 Motionsdamer Onsdag
Kl. 19.00 - 20.00

Mona

14 Zumba Torsdag
Kl. 19.00 - 20.00

Tine

Sæsonstart i uge 36 - kondikarle dog i 
uge 37
Holdene træner i Bredstrup-Pjedsted 
Hallen eller gymnastiksalen.
Spring 2. - 7. kl. har dog fået mulighed 
for at træne på Gymnasiet, hvor der net-
op er kommet springgrav og nedgravet 
trampolin. Vi kan evt. hjælpe med at ko-
ordinere kørsel.

Der åbnes for tilmelding og betaling d. 1. 
september 2012 på Bredstrup-Pjedsted.
dk, hvor du også har mulighed for at 
læse mere om de enkelte hold. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Trine på mobil 5118 2433 – 
også hvis du har tid og lyst til at være 
instruktør i foreningen eller evt. kender 
nogen der vil.

Foreløbigt sæsonprogram for gymnastik 2012-13
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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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295980_FredericiaAuto_VW-ann.indd   1 18/09/09   14.22

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

www.havkajakken.dk

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

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

Telefon 75 92 90 90
Børkopvej 33
7000 Fredericia

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

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

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

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

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

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Skolesvinget 1,

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

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

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

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

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

Jagtforeningen
Finn Johansen, Fiskebækvej 32,
75 95 46 15

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

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

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

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

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

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

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

Peder Bøgvads Vej 10

7000 Fredericia

Salon

Olios
Tlf.: 26 82 04 52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*) = Formand for udvalget




