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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



3

Leder ................................................3
Aktivitetskalender .............................5
Støtteforeningen til bevarelse af Gam-
melbymølle .......................................5
Krolf ..................................................9
Badminton ........................................11
Sommerfest i uge 24 ........................13
Årets affaldsindsamling ....................15
Præstegårdshaven i Pjedsted ..........15
Tennis ...............................................17
Beboerforenings generalforsamling..17
Fodbold.............................................19
Seniormotion ....................................23
Håndbold ..........................................25
Gymnastik.........................................27
Årets lokale konfirmander .................27
Foreningslisten .................................29
BPI navne og telefonnumre ..............31

Ansvar:
Jette Schildt Tlf. 2612 4552
Elbovænget 2
mail: fokus@bpanet.dk 
 
Layout:
Thomas Fragtrup Tlf. 2539 1544
Elboparken 44 
 
Annoncer:
Lene Christensen  Tlf. 7595 4746
Landsmosevej 16 
 
Distribution: Alice Lassen

Tryk:  Strandbygaard Grafisk A/S
Tlf. 2060 0925
 
Oplag: 1500 eksemplarer
Eftertryk tilladt med kildeangivelse
 
Deadline næste nr: 31. maj 2012
Udkommer:  Uge 25, 2012
Forside: U12 pigerne fra BPI-håndbold

Først skoleområdet - nu - fritid - kul-
tur - og idrætsområdet
Fredericia Kommune er i fuld gang med 
at ændre på det politiske system for om-
råderne omkring idræt, fritid og kultur. 
Der skal dannes et nyt fælles udvalg/
råd for de tre nævnte områder og håbet 
er, at der vil komme mere samarbejde 
på tværs af de tre meget forskellige in-
teresseområder. Der er blevet afholdt 
en del orienteringsmøder, hvor alle har 
kunnet bidrage med forslag og meninger 
og alle har haft mulighed for at aflevere 
høringssvar til kommunen.
Der står mange flotte visioner og tanker 
i oplægget fra kommunen, dels omkring 
nye aktiviteter og events og dels om fæl-
lesskaber, drømme og kreativitet. Det er 
svært at være uenig i et oplæg af den 
karakter, men min frygt er, at forenings-
livet og her tænker jeg på den daglige 
drift af idrætsforeningerne her i kom-
munen, vil blive ramt økonomisk. Hvis 
man frigiver midler i stor stil, til nye ideer 
og tanker, bliver der færre midler til de 
tilskudsordninger, som Fredericia Kom-
mune yder til foreningslivet. Det vil be-
tyde svære vilkår at drive idrætsforening 
på i fremtiden, og foreningslivet er jo et 
fundament i Danmark, som vi skal vær-
ne om. Mange nye idrætsformer, tiltag 
og ideer, udspringer jo fra foreningerne 
og alle de frivillige. Jo bedre betingelser 
der stilles foreningslivet, jo mere kreati-
vitet og nytænkning.
Jeg mener ikke det er nogen god ide 
med en fælles politik for fritid, kultur og 
idræt, da jeg tror det bliver svært at for-
ene så forskellige interesser i en pulje. 
Det mener jeg også debatten og møder-
ne har vist, da forståelsen for hverandre 
er svær at få øje på. Jeg tror dog ikke, 
at der er noget alternativ og idrætten må 

fortsættes side 5
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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.

Derudover har vi til vores åbningssøndag 1. april – naturligvis påskepyntet og udstillet 
alle vores frække frøer.

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



5

Marts 
 29. Generalforsamling i Beboerforeningen
April 
 10. Bredstrup-Pjedsted Duathlon 2012 med start fra BP-Hallen kl. 10
 22. Affaldsindsamling med start fra Landsbytorvet kl. 10
Maj 
 1. Start på udendørs sæson for Seniormotion
 4. Konfirmation i Pjedsted kirke
 6. Konfirmation i Bredstrup kirke

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

derfor sørge for at få mest mulig indfly-
delse i de råd og udvalg, som bliver ned-
sat til at styre politikken fremover.
En ny politik forhindrer dog ikke, at det 
er forår og det betyder liv på fodbold-
banerne, udendørs skydning, tennis og 
seniormotionisterne ud af hallen. Bad-
minton, håndbold og gymnastik tager en 
velfortjent pause, dog skal vi allerede nu 
have fordelt haltider for næste sæson. 
Jeg kan kun anbefale læserne at del-
tage i et at vores tilbud i BPI, der er flere 
muligheder, og så skulle det endda være 
sundt!

Karl Thomsen, formand BPI

BPI generalforsamling 2012
På generalforsamlingen den 13. marts 
var der mødt ca. 30 personer frem og for 
at høre lidt om årets gang i BPI. De frem-
mødte så også at Rasmus Geertsen fik 
tildelt årets Ungdomslederpris, som en 
anerkendelse for det stor arbejde han 
har udført i vinter for fodboldafdelingen. 
Rasmus har stort set på eget initiativ og 
med stor flid samlet en stor flok unge fra 
15 til 18 år til en gang fodbold hver man-
dag i BP-Hallen. Det har kørt flot gen-
nem hele vinteren og de er nu klar til at 
rykke ud på boldbanerne i Gl. Pjedsted. 
Flot arbejde Rasmus og tillykke fra hele 
BPI.

fortsat fra side 3
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Foreningens stiftelse
I foråret 2009 – d. 26. april stiftede vi 
støtteforeningen til bevarelse af Gam-
melby Mølle. Forud var gået nogle drøje 
måneder for familien Lange. Møllerboli-
gen trængte i den grad til at blive sat i 
stand – i hvert fald hvis det fortsat skulle 
kunne bruges som hjem for en familie og 
det koster penge – mange penge – især 

når man bor i et fredet hus!
Men finanskrisen var sat ind for fuld kraft 
efteråret forinden, og det var ganske en-
kelt umuligt at låne penge til at istand-
sætte huset for – ingen bank ville risike-
re det. Derfor begyndte Jette og Preben 
at søge om fondsmidler – det har de 
prøvet før – og der var da også lidt held i 

Støtteforeningen til bevarelse af Gammelby Mølle
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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sprøjten den gang. Men det var der bare 
ikke i denne omgang.
De fik det råd at oprette en forening, da 
mange fonde ikke vil give til privatperso-
ner – de ønsker den forsikring, der lig-
ger i, at pengene gives til en forening, at 
pengene gives til et helt bestemt formål.
Vi, der i dag sidder i bestyrelsen, beslut-
tede at støtte Preben og Jette i deres 
kamp for at bevare Gammelby Mølle, og 
at kunne fortælle historien om den også 
i fremtiden. Det ville være en forfærde-
lig skam hvis det hele gik tabt, bare på 
grund af penge!
Ansøgninger ud – penge ind
De første ansøgninger fik vi hjælp til af 
en professionel fondssøger, der havde 
hjulpet med at skrive en standardansøg-
ning og trukket nogle lister over mulige 
fonde vi kunne søge. Vi søgte mange 
fonde – jeg tror vi i løbet af det første år 
sendte mellem 30 og 40 ansøgninger af 
sted.
Og så ventede vi – og ventede og ven-
tede. Så begyndte der heldigvis at ske 
noget.
Første brev fik vi i september 2009 fra 
Nykredit. De ville støtte foreningens ar-
bejde med 100.000 kr. Pengene ligger 
og venter på at ombygningen er færdig.
Andet brev  fik vi i midten af december 
fra Fonden af 29. december 1967 (stiftet 
af Ejlif Krogager). De støttede forenin-
gens arbejde med 200.000 kr. – og der 
var vedlagt en check!!
Det tredje – og foreløbigt sidste af de 
dejlige breve kom i juni 2010 og var fra 
Augustinusfonden. De støttede forenin-
gens arbejde med 300.000 kr. Også her 
var der tale om støtte, der kunne overfø-
res med det samme.
Udover fondsstøtte til foreningen har 
Preben og Jette været så heldige at 
modtage støtte fra A.P. Møller. Det er 

ikke penge, der er bevilget til foreningen, 
men direkte til Preben og Jette.
Endelig er der bevilget støtte fra Kul-
turarvstyrelsen og fra Fredericia Kom-
mune. Begge dele direkte til Preben og 
Jette.
Restaureringsprojektet
Det oprindelige restaureringsprojekt var 
budgetteret til ca. 4 millioner kroner, men 
undervejs er der sket tilretninger og tilfø-
jelser til projektet – styret med fast hånd 
af den af Kulturarvstyrelsen udpegede 
arkitekt, Jørgen Overby. Tilretningerne 
og tilføjelserne har fordyret projekter no-
get – faktisk med ca. en million kroner. 
Så selvom der er kommet en del penge 
ind, så er der lang vej til målet endnu.
Foreningen har igen i november 2010 
sendt en række fondsansøgninger ud, 
men desværre – indtil nu – uden held.
Det vi ellers går og laver
Bestyrelsen arrangerede i 2010 et åbent 
hus-arrangement for alle foreningens 
medlemmer. Formålet med arrange-
mentet var at vise dels hvilket projekt de 
helt konkret var med til at støtte, dels at 
skabe lidt opmærksomhed omkring det. 
Begge dele lykkedes – der kom en del 
besøgende og vi fik besøg af den lokale 
presse i form af Fredericia Dagblad.
I 2011 har foreningen afholdt to mølleda-
ge, den 3. søndag i juni og den 1. søn-
dag i november. På den måde får vi en 
mulighed for at fortælle om foreningens 
arbejde samtidig med at møllens historie 
fortælles på blændende vis af Preben el-
ler Jette.
Vi er kommet med i en Erfa gruppe over 
jyske møller, så vi også på den måde 
dels kan blive klogere i samarbejde 
med andre mølleinteresserede og dels 
sammen med andre møllelaug gøre op-
mærksom på vand- og vindmøllers vil-
kår.
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         “ I år
  skal vi
 med ” !!!

 x  lørdag d. 27/10-2012 
   
               Efterårsfesten
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Fremtiden
Lige nu går vi og glæder os på familien 
Langes vegne over at møllehuset er ved 
at være færdigrestaureret, så livet kan 
komme ind i en mere normal gænge 
igen.
Vi regner med at indvielsen af stuehuset 
holdes til næste mølledag, den 3. søn-
dag i juni, men mere om det senere.
Da Gammelby Mølle jo en meget gam-
mel mølle – bliver vi i foreningen ikke 
arbejdsløse foreløbig. Allerede nu er vi 
begyndt at søge om støtte til restaure-
ring af det gamle møllehjul, der trænger 
til en gevaldig overhaling, hvis det skal 
kunne fortsætte med at male mel til de 
besøgende gæsters store fornøjelse.
Derudover ønsker vi at lave et lille mu-
seum i et af rummene i møllehuset og 
meget gerne at opstille informationsma-
teriale om møllen udenfor.
En af de mere vilde planer går på at få 
restaureret den meget gamle og meget 
forfaldne længe ud mod vejen. Det ville 
blive et fantastisk syn for forbipasse-
rende og – ikke mindst – besøgende på 
møllen.
Bestyrelsen vil gerne takke medlem-
merne fordi de har valgt at støtte for-
eningen og tak til Niels Jespersen fordi 
han er med til at forevige historien om 
Gammelby Mølles restaurering. Og ikke 
mindst tusind tak til de fonde, der valgte 
at støtte foreningens arbejde.
På bestyrelsens vegne

Formand
Hanne Bylov

Hvor man i kroket skal slå kuglen igen-
nem buer, skal man i krolf slå kuglen i 
huller, som i golf, med færrest mulige 
slag. Det spilles af 2 til 10 spillere. Er 
man flere end 5, deler man sig op i hold, 
hvor hold 2 starter, når hold 1 er et ved 
hul 2 eller 3. Den spiller/det hold der har 
gået banen igennem på færrest slag er 
vinder.

Vores bane er en græsmark med ujævn-
heder og skråninger, men sådan skal en 
krolfbane være.
Alle i området (og deres eventuelle gæ-
ster) kan frit benytte banen ligesom pe-
tanque- og beachvolley banerne. Der 
er adgang til krolfbanen mellem hallen 
og tennisbanerne. BPI har indkøbt 10 
krolfkøller og kugler, der opbevares i en 
aflåst ”boks” (et skraldesækstativ), der 
er placeret bag ved skuret ved tennis-
banen op mod jernbanen. Nøgle til køl-
lerne kan lånes hos:
                  Aase Jørgensen, Elboparken 
19, tlf. 75954318
                     Jørgen Jakobsen, Lands-
mosevej 5, tlf. 75954290
                     Mogens Lundø, Brøndstedvej 
20, tlf. 75954278
Ring først.
Du kan også bare komme tirsdage fra kl. 
9-10.30 i perioden 1. maj til 30. septem-
ber, hvor der vil være en del seniormo-
tionister at spille med.

Krolf
På området bagved hallen er der en 12 
hullers krolfbane.
Krolf er en krydsning af kroket og golf og 
spilles med kroketkøller og kugler eller 
bedst med rigtige krolfkøller og kugler. 
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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Klubmesterskaber i badminton og andre 
stævner.

Klubmesterskaberne i badminton er der, 
hvor årets bedste spillere skal findes. 
Alle kæmper for at vinde – ikke nødven-
digvis for at få fingre i de mange præmier, 
men æren og ikke mindst ”håne-retten” i 
motions- og veteranrækken spiller også 
ind. Stævnet blev afviklet så motions- og 
ungdomskampe blev spillet mellem hin-
anden. Det gav en hyggelig stemning i 
hallen og mulighed for de unge at lære 
noget af de voksne, og de voksne kunne 
heppe på de nye talenter.   

Som afslutning blev vinderne kåret, og 
selv ikke manglende lyd fra højtalerne 
kunne forhindre klapsalver til de dygtige 
og heldige. Om det var den manglende 
lyd eller hensynet til de gamle, trætte 
ben skal ikke kommenteres, men udde-
lingen af præmier til veteranrækken blev 
gennemført i cafeteriet. 
Alle deltagere fortjener at blive nævnt 
uanset hvilken placering de fik, for de 
spillede alle for at vinde og have det 
sjovt. Resultatlisten fra klubmesterska-
bet har været ”top historie” på Bred-
strup-Pjedsteds hjemmeside, men hvis 
du ikke fik set den, kan den findes under 
”badminton” på hjemmesiden.

De mange flotte præmier til stævnet 
blev sponsoreret af bl.a. Jyske Bank, 
EL-gården, Thomas P., Vejle Brand og 
Sparekassen Middelfart. H.S. Entrepre-
nør sørgede for, at alle kunne nyde en 
velfortjent øl eller vand efter den sidste 
kamp. Stor tak til alle sponsorer, store 
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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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Kom til Sommerfest i uge 24
”At tænke sig – nu er der allerede gået 
et år igen, og det er snart blevet tid for 
Sommerfesten i Santrol-arenaen.
Som sædvanlig har Sommerfestudvalgt 
sammensat et spændende program 
med aktiviteter for både børn og voksne 
fra 0 til 120 år.
Sommerfesten bliver afholdt fra onsdag 
den 13. juni til søndag den 17. juni. Som 
den vakse læser måske bemærker, har 
vi afkortet Sommerfesten med én dag, 
så der ikke er nogen aktiviteter om tirs-
dagen.
Den sædvanlige ”Sommerfestbanko” 
tirsdag aften hedder nu ”Familiebanko” 
og afholdes i stedet lørdag eftermiddag i 
teltet. Her kan både børn og voksne del-
tage, og der er gevinster til begge. Hvis 
børnene bliver trætte af spillet, kan de 
more sig på festpladsen, mens foræl-
drene spiller børnenes plader færdige.
Vi har valgt at afholde ”Mandeaften med 
landskamp”, hvor mænd i alle aldre 
kan hygge sig med at se Danmarks 2. 
kamp til EM mod Portugal og Tyskland-
Holland. To spændende EM-kampe på 
storskærmen i festteltet.

som små. Uden jeres støtte kunne vi 
ikke give så flotte præmier til de bedste 
spillere.  
I forbindelse med klubmesterskaberne 
blev der også sagt behørigt tak til ung-
domstrænerne. De gør et stort stykke 
arbejde for at få engageret børnene, 
både på det hyggelige og det mere kon-
kurrencemæssige plan. Der har i løbet 
af året været en støt stigende tilslutning 
til ungdomstræningen, og hvis tenden-
sen fortsætter til efteråret, skal vi måske 
til at afsætte flere baner og tid til børne-
ne. Der skulle jo gerne være andet end 
veteranrækker til klubmesterskabet om 
20 år, så det er nu vi skal investere tid og 
give muligheder for ungdomsspillerne.

Nogle gæve kvinder tog en udfordring 
op og repræsenterede BPI til CUP7000-
stævnet. Der blev kæmpet godt af alle 
og damedoublen Tove Vandsø/Gitte Yde 
kom hjem med fine præmier for en for-
tjent førsteplads. Det er godt at se, at 
det ikke kun er ungdomsspillerne, der 
deltager i stævner. De voksne kan også 
sagtens gøre sig gældende, så dette bør 
dyrkes mere i næste sæson.
Efter ungdommens succes med at få en 
træner fra DGI til at give råd og vejled-
ning, var det motionisternes tur. Det var 
igen en succes, hvor ikke mindst vigtig-
heden af opvarmning blev gennemgået. 
Der var god tilslutning til arrangementet, 
men der kunne sagtens have været fle-
re. Husk det til næste år.

Ungdomsafdelingen har fået inspiratio-
nen fra deres DGI træningsdag og har 
fået midler til indkøb af træningsredska-
ber fra Hallens Aktivitetsudvalg. Mange 
tak for det. De indkøbte ”rebstiger” træ-
ner børnenes evne til at holde både kon-
centration og balance.
Badmintonsæsonen er ved at være slut 
og solen trækker unge og ældre uden-
dørs igen. Badmintonudvalget er be-
gyndt at planlægge næste sæson og ser 
frem til at se jer alle i hallen til efteråret. 
Vi siger tak for denne gang og på gen-
syn.

fortsættes side 15



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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Kvinderne får også deres egen aften. I 
år bliver det med et morsomt og spæn-
dende foredrag efterfulgt af kvinders 
mesterdiscipliner: Snak og hygge.
Vores seniorer kommer heller ikke til 
kort. De kan hygge sig fredag aften med 
lækker mad og god musik.
I weekenden kan børnene slå sig løs til 
MGP-diskoteket, se på traktorer (voksne 
må også kigge med), ride på en pony el-
ler more sig i Sommerlandet.
Og så må vi ikke glemme alle vore faste 
traditioner: Fodboldkampene, linedan-
cing, lotteri, hønseskidningskonkurrence 
og vores dyst med kongelige traditioner: 
Tovtrækning!
Baggrunden for Sommerfesten er to-
delt: Dels at have et sted hvor Bred-
strup og Pjedsteds beboere kan more 
og hygge sig i fællesskab. Dels at fast-
holde lokale tilbud til vores børn og unge 
i form af BPI og spejderne ved at give 
dem et økonomisk tilskud. Alt overskud 
fra Sommerfesten går til disse tilbud, så 
jo flere der deltager – jo større tilskud til 
vores lokale aktiviteter.
I år synes vi dog også at Bredstrup-Pjed-
sted skal gøre en indsats for andre end 
os selv. Som tillæg til vore sædvanlige 
aktiviteter, har vi arrangeret SANTROL 
løbet, et sponsorløb til fordel for Bør-
necancerfonden. Vi håber I tage godt 
imod dette tiltag og møde talstærkt op.
Til slut vil vi bare sige: Tag fat i familien, 
vennerne, den gamle nabo, den nye 
nabo og alle bekendte og kom til vores 
herlige, sjove og hyggelige Sommerfest!
Vi glæder os til at se jer på festpladsen.

Sommerfestudvalget
Helle Specht

Thomas G. Jensen
Søren Storm

Årets affaldsindsamling
I skrivende stund er foråret på vej, og nu 
hvor sneen er forsvundet kommer det af-
fald, folk har tabt ude i naturen, frem. Det 
pynter ikke, og i Beboerforeningen vil vi 
traditionen tro gerne have det fjernet.
Vi har sat noget af søndag den 22. april 
af til at samle det i affaldssække, så mød 
op kl. 10.00 på landsbytorvet, hvor vi 
starter med rundstykker og kaffe.
Vi har så i forvejen delt området op i ru-
ter.
Er vi mange, fjerner vi også skidtet på 
den gamle Hovedvej.
For mere information om Naturfred-
ningsforeningens affaldsindsamling, se 
www.dn.dk

Laurits Vind
Restaurering af den gamle Præste-
gårdshave

I sidste nummer af Fokus skrev vi om, at 
vi havde fået økonomisk støtte til restau-
rering af den gamle præstegårdshave i 
Gl. Pjedsted.
Anlægsgartner Mogens Christensen har 
nu været i gang med at ”stramme haven 
op”. Han har tyndet ud i nøddehegnene, 
opstammet træer og fældet træer.
Senere vil der blive plantet et par nye 
træer, og eventuelle huller i hegnene vil 
blive fyldt ud med nye planter. Og måske 
bliver der plads i budgettet til at starte 
på en oprensning af søerne allerede i år.
Kig forbi haven og se resultatet af arbej-
det.

Beboerforeningen

fortsat fra side 13
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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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Tennis sæson 2012
Kære medlemmer og alle der ønsker at 
spille tennis i Bredstrup-Pjedsted idræts-
forening.
Tilmeldingen foregår på Bredstrup-Pjed-
steds hjemmeside under tennis.
For at bevare jeres briknr. bedes I ven-
ligst tilmelde jer inden d. 1. maj 2012.
Banerne åbnes søndag d. 29. april kl. 
11. Vi glæder os til at se alle, der spil-
lede sidste år. Men også meget gerne 
nye, der har interesse for tennisspillet.
Kontingenter for sæson 2012
Fra 1. maj til 15. oktober.
Banereservation er 90 min.

- Børn u/16 år 325 kr.
- Senior o/16 år 625 kr.
- Pensionist o/65 475 kr.
- Gæstekontingent (90 min) 70 kr.

Depositum 50 kr. for nøgle til banerne. 
Ved udmeldelse/tiltagelevering af nøgle, 
får I pengene igen.
Børn under 14 år får ved indmeldelse en 
juniorketcher. Har man selv en ketcher, 
eller skal det være voksen størrelse, får 
man i stedet 8 bolde.
Spil sammen
Der vil løbende være “spil sammen” 
uden tilmelding på nedenstående dato-
er. Her kan evt. nye spillere hente nøgle 
og få briknr.

1. 15. 29. maj
12. 26. juni
2. 14. 28. august
11. 25. september. 

Alle dage fra kl. 19 til kl. ?
Vi har også “spil sammen “ med grill mv:

8. 22. maj
5. 19. juni
7. 21. august
4. 18. september

Alle dage fra kl. 18 til 21.
Børnetræning hver tirsdag fra kl. 14.00 
til kl. 15.30 for nybegyndere og let øve-
de, øvrige fra kl. 15.30 til kl. 17.00 - i maj 
- juni - aug. Juli efter aftale.
Trænere er Flemming Wollenberg og 
Steffen Jensen.
Maj-tilbud til alle medlemmer
Som tidligere år kan medlemmerne igen 
- gratis - invitere sine børn, naboer eller 
venner til at spille lørdage, søndage og 
helligdage i maj måned. Der kan reser-
veres med en brik.
Klubmesterskaber d. 1. og 2. september.
Hvis der er mange tilmeldinger, forven-
tes det, at indledende singlekampe bli-
ver afviklet 29. og 30. august.
Med håb om en god og solrig sæson, 
byder vi alle velkomne d. 29. april 2012 
kl. 11. 
For yderligere information, kontakt tlf. 
75954318

Tennisudvalget

Beboerforeningens generalforsamling
Bak op om Beboerforeningens arbejde 
og mød op til generalforsamling i Bred-
strup-Pjedsted Beboerforening
torsdag 29. marts 2012 i Pjedsted For-
samlingshus.
Kl. 18.30 serveres der gullashsuppe
Kl. 19.00 afholdes generalforsamlingen
Dagsorden kan ses i forrige Fokus (side 
23) og på www.bredstrup-pjedsted.dk
Kunne du tænke dig at blive medlem af 
beboerforeningens bestyrelse - så kon-
takt
Lone Herbst Nørgaard på tlf. 28 56 98 
30. Vi glæder os til at høre fra dig.

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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BPI er nu klar til forårssæsonen, såvel 
senior som ungdomsspillere er ved at 
komme på græs. Vi står foran en spæn-
dende sæson, med mange udfordringer 
og gode oplevelser foran os. Serie 2 skal 
forsøge at stabilisere sig i rækken, efter 
sidste års nedrykning. Vi har desværre 
mistet vores målmand Martin Gaarde, 
der har valgt at prøve lykken i Fredericia 
KFUM. Martin vil selvfølgelig blive hårdt 
savnet, men vi er klar til at tage udfor-
dringen op og forsøger pt forskellige 
muligheder, men vi er helt trygge ved at 
sætte vores egen Christian Svendsen på 
målet. Vi ønsker Martin held og lykke og 
forhåbentlig på gensyn. Endvidere har vi 
jo ny trænertrio på serie 2, hvor Jesper 
Krogsgaard er ny cheftræner. Torben 
Meyer bliver spillende assistenttræner 
og Peter Markussen, som tidligere har 
trænet Lindved, bliver holdleder. Peter 
har niveau til at spille med på holdet. 
Dette fungerer allerede nu fantastisk fint, 
der er en god omgangstone på holdet, 
og der har allerede været 31 spillere til 
træning. Træningsresultaterne har ikke 
været optimale, men som altid er BPI lidt 
langsomme med at komme i form, men 
det skal nok lykkes. Meget tyder på, at 
unge Simon Hauritz er ved at tilkæmpe 
sig en plads på holdet, men der er ge-
nerelt kamp om pladserne. BPI har fået 
Thomas Halling tilbage fra Fredericia FF, 
og Martin Marcher forsøger sig i øjeblik-
ket med et comeback, ligesom Rasmus 
Lund træner ihærdigt. Desuden er der 
kommet et par unge spillere fra Frede-
ricia FC ynglinge, men de er endnu ikke 
100% på plads i klubben. Ligesom Mads 
Nielsen og Anders Basse ser skarpe ud 

i år. Jesper Ebbesen bliver ny anfører. 
Vi er jo heldigvis kommet i en meget fin 
lokalkreds: Gauerslund, Erritsø, Kolding 
B, Uldum, Ammitsbøl Jerlev, Hover. Op-
rykningen bliver givet en kamp mellem 
Kolding B og Erritsø. BPI skal forsøge at 
bide sig fast i midten af rækken, men det 
bliver vanskeligt,
Vores 2 hold under ledelse af Rene 
Thomsen skal gå efter oprykning til serie 
5 - vi skal simpelthen tilbage igen.
I Ungdomsafdelingen ser det også godt 
ud. Vi har pt. trænere til alle hold og vel 
at mærke meget kompetente trænere og 
holdledere, ja vi har aldrig stået stærke-
re på dette felt. Derfor er det også glæ-
deligt, at Santrol netop har sponseret 
nye dragter til samtlige vores trænere, 
det er jo super. Dragter fra Santrol på 
Santrol Arena. Vi siger mange tak for 
den flotte opbakning fra Santrols side, 
dejligt at lokale virksomheder støtter op 
omkring klubben. BPI har arrangeret en 
tur til landskampen mellem Danmark og 
Brasilien i Hamborg den 26/5 for vores 
u10-11 og u13 spillere. Vi benytter lelig-
heden til at invitere samtlige ungdoms-
trænere med på turen. Vi siger samtidig 
tusind tak til BPI-fonden donation af bus-
sen. Spillerne skal selv betale billetten 
til kampen. Men der venter samtlige del-
tagere en stor oplevelse såvel sportslig 
som socialt. Endvidere har vores u10 
og 11 hold allerede nu meldt sig til Vild-
bjerg Cup efter sidst års succes, dejligt 
med stor forældreopbakning til dette 
dyre stævne. Klubben er begyndt at 
søge diverse fonde om tilskud til turen. 
Ungdomsafdelingen vil som et nyt tiltag, 
bliver samlet lørdag den 14/4 kl. 10.00, 
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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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hvor man vil spille på tværs af de for-
skellige årgange og dermed fremme det 
sociale. BPI vil være vært ved lidt godt til 
ganen og altså samtidig starte op uden-
dørs for de alleryngste årgange.
Oldboysafdeligen er der også styr på 
under kompetent ledelse af Ole Jensen 
og Tommy Erbs for senior Old Boys. 
Jesper Schytt og Bo Jensen tager sig af 
de yngste old boys. Nye spillere er som 
altid hjertelig velkommen.
Derimod mangler BPI en dametræner. 
Vi rykker vores u15 piger op som seni-
ordamer, men vi har pt. desværre ingen 
træner. Har du mulighed for at hjælpe 
os, eller kender et emne så kontakt Jør-
gen Hansen 25271311.
Vi mangler også nogle friske hænder 
til fodboldudvalget. Desværre har både 
Torben Enemark, Tommy Erbs og Jan 
Mathiesen Larsen valgt at stoppe i fod-
boldudvalget, det gør os meget sårbar, 
ikke mindst omkring praktiske ting om-
kring vores klubhus og banerne. Så 

skulle du have lyst/mulighed for at blive 
en slags vicevært/altmuligmand med 
hænderne rigtig skruet på. Du skal bl.a. 
også hjælpe med at regulere varmen i 
bygningerne osv. Du behøver absolut 
ikke have den store fodboldforstand, 
men har du en naturlig adgang til ba-
nerne, via dine børn eller andet, så lad 
høre fra dig. Vi mangler dig/jer hårdt. Vi 
vill meget gerne finde 2 personer.
Dermed er det altså også slut med grill-
pølser osv. i forbindelse med BPIs hjem-
mekampe, med mindre nogle gerne vil 
påtage sig tjansen. Fortjenesten går 
selvfølgelig i egen lomme. Altmulig-
mandsjobbet er vel maks. 1 time i ugen i 
snit. Vil du høre nærmere omkring nogle 
af de efterlyste personer så ring til Jør-
gen Hansen 25271311.
Vi vil ønske alle vore spillere, trænere 
udvalgsmedlemmer, tilskuere, sponso-
rer osv. en rigtig god sæson med forhå-
bentlig mange gode oplevelser omkring 
BPI og den gule trøje.

Årstiderne går hurtigt, vinteren er på 
hæld, og foråret nærmer sig, noget vi 
alle glæder os over. Og med foråret 
kommer der dage med landlige dufte, 
som ikke alle er lige glade for. Heller ikke 
i år ønsker vi at genere nogen unødigt, 
men afgrøderne skal jo have naturgød-
ning/gylle. Gyllekørselen vil være i perio-
der, kun på hverdage og forekomme fra 

marts og indtil udgangen af maj måned.
Skal I holde stor fest eller lignende, 
så ring til os – så vi kan undgå kør-
sel tæt på jer, og planlægge vores 
kørsel til andre marker. De marker vi 
kører til og på ligger i Brøndsted ud 
til Damhusvej, Hørrevej og Fruetof-
ten. I Pjedsted ligger markerne ud til  
Børkopvej, Tornsagervej, Pjedstedvej, 
Skovbøllingvej, Brøndstedvej og Fiske-
bækvej. 
Henv. på telefon; 
75954609 eller 40537905 / 40459609
Venlige forårshilsen
Åshill Nordgård & Niels Ladegaard Jen-
sen ”Thomasminde” Fiskebækvej 5, 
Pjedsted

TIL VENLIGE OG ”LUGTSTÆRKE” BRØNDSTED OG PJEDSTED BEBOERE!
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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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Vintersæsonen går på hæld, og vi kan se 
tilbage på en periode med rigtig mange 
gode og hyggelige stunder i idrætshal-
len, med masser af gode grin. Men sved 
og ømme muskler er det også blevet til.
Deltagerantallet har været ret svingen-
de, seniorer er jo et travlt folkefærd, men 
de fleste gange har vi været 20-25 per-
soner. Men så kan vi glæde os over, at 
der er kommet nye ansigter til. Velkom-
men til jer, med ønsket om at I vil befinde 
jer godt.

Der er også kommet andre nye til, nem-
lig to ”modspillere” i form af en romaski-
ne og en cykel. De er afprøvet og taget 
i brug, og efter sigende skulle de virke 
efter hensigten. Det er ihvertfald en rig-
tig god mulighed for at variere motionen.

Fredag den 27. april er sidste gang in-
dendørs, og vi vil traditionen tro slutte 
med at ”motionere” udendørs med op-
rydning, ukrudtslugning og evt. fældning 
af buske. Efterfølgende er idrætshallen 

vært ved en frokost. Nærmere detaljer 
herom aftales med Poul.
Herefter ses vi på henholdsvis krolf- ten-
nis - og petanquebanerne, første gang 
tirsdag d. 1. maj kl. 9.00.

Jørgen Jakobsen
I sidste nummer af Fokus omtalte vi en 
mulig tur til ”Lüneburger Heide” i perio-
den  2. - 4. september med ”Vandring for 
alle”/Thorbjørn Dons.
Det er vores indtryk, at der er en vis inte-
resse. Vi har derfor aftalt med Thorbjørn 
Dons, at vi indsamler tilmeldingerne og 
sender dem samlet. Derefter vil de en-
kelte deltagere modtage et girokort for 
indbetaling  (kr. 2.195,00).
Tilmelding senest 1. maj 2012.
Nærmere information om turen fås på: 
www.vandringforalle.dk eller hos under-
tegnede.
Conny og Jørgen Jakobsen
Landsmosevej 5, tlf. 75954290
E-mail: conjo@email.dk
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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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Så er sæsonen ved at gå på hæld og det 
er blevet både til op og nedture for alle 
vores hold, dog heldigvis flest opture.
U6 holdet møder talstærkt op til træning 
og hygger sig med bolden og hinanden. 
Holdet var ude og spille i Vejle d. 3. 
marts, her vandt de alle deres kampe, 
og kom også hjem med medaljer.
U8 har fået nye spillertrøjer fra Kiwi Mi-
nipris, og det skal der lyde en stor tak 
for. De bliver flittigt brugt. Vi skal også 
sige velkommen til Joan som hjælper til 
med træningen. Den 3. marts var holdet 
i Kolding og spille, her leverede de et flot 
spil, men det var desværre ikke nok til 
at vinde, men de kom selvfølgelig hjem 
med medaljer.

U12 piger blev nr. 2 før nytår og rykkede 
derfor fortjent op i B rækken, men her 
er det ikke blevet til så mange mål, så 
derfor ligger de som nummer 6 pt., hvor 
der mangler den sidste spillerunde, som 
blev spillet d. 11. marts i Bredstrup-Pjed-
sted  hallen. Pigerne har været til nat-
stævne i Rødding, og det var med stor 
succes. Og som jeg har hørt, nogle lidt 
trætte piger, som forældrene modtog ef-
terfølgende.

U12 drenge bliver bedre hele tiden, og 
de ligger pt. på en 4. plads, Men der 
mangler stadig 2 spillerunder, og med 
det gode spil de leverer for tiden, tror jeg 
vi ser dem helt i tops.
Men vi mangler stadig lidt spillere for at 
vi kan komme med i 7 mands holdturne-
ringen, og vinde den.
Serie 4 herre vandt efterårspuljen og 
kom derved i den ”bedste” række for 
serie 4, her er der kæmpet med skader 
og alverdens skavanker, men ligger pt. 
på en 4. plads, her hvor der mangler 2 
kampe.
Sidste træning for håndbold er i år d. 29. 
marts.
Der vil blive sommertræning for U12 pi-
ger/drenge opstart tirsdag d. 10. april fra 
18.00 - 20.00.

U-12 pigerne, hvor Alberte Pagh og Gabriella 
B. Sørensen mangler på billedet
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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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Forår i gymnastik
I skrivende stund er foråret ved at duk-
ke frem af vinterens mørke, og et af de 
sikre tegn på forår er opvisningerne. I  
gymnastikafdelingen er vi dog lidt i ven-
teposition, idet gymnastiksæsonen godt 
nok er ved at være slut, men dog ikke 
mere slut end at der fortsat arbejdes på 
højtryk på de forskellige hold. Det gø-
res der altid på alle hold, men især på 
de hold der skal til den lokale opvisning 
i hallen, er der travlt med at pudse for-
men af. Vinterens slid med krumspring 
og hoftesving kulminerer i hallen 24/3 kl. 
14, hvor årets opvisning finder sted. Vo-
res dygtige instruktører vil her sammen 
med deres gymnaster vise resultatet af 
vinterens træning.  8 af gymnastikaf-
delingens 13 hold stiller op, og vi har 2 
gæstehold. Så vi er sikre på det bliver 
en god dag.  Opvisningen slutter med en 
hyggemiddag for udvalg, instruktører og 
”slæb” i hallens cafeteria.                                                                  
Gymnastiksæsonen
Vi kan i gymnastikudvalget se tilbage 
på endnu en god sæson 2011-2012. 

13 meget forskellige hold har vi kunnet 
tilbyde byens borgere, med  30 dygtige 
instruktører og hjælpetrænere. Og selv 
om der er længe til næste sæsonstart 
er vi allerede nu begyndt at få instruk-
tørerne placeret på de hold, de ønsker 
til efteråret. Og det ser ud til at vi igen 
kan tilbyde mange alsidige hold som sid-
ste sæson, i sig selv en præstation i et 
lille samfund som Bredstrup-Pjedsted.                                                                                                                              
Men trods de mange hænder til at løfte 
træneropgaven kan vi sagtens bruge 
flere, da nogle af vores unge instruk-
tører rejser for at uddanne sig. Så har 
du lyst til at snakke om/ forhøre dig om/
tilbyde dig til et hold i gymnastikafde-
lingen kan du kontakte Trine eller Ella.                                                                                          
Trine:  25484148                                                                                                               
Ella: 25318379                                                                                                                                        
Den kommende sæsonstart og tilmel-
ding  kan du orientere dig om på Bred-
strup-Pjedsteds  hjemmeside omkring 
august, hvor vi vil opdatere omkring op-
start og arrangementer.
Godt forår og god sommer til alle.

Pjedsted 4. maj
- Lars Højen hansen
- Katrine Bylov Ladeby
- Kristofer Jagd Madsen
- Anika Svane Stjernholm
- Emil Høgh Sørensen
Bredstrup d. 6. maj
- Maria bak
- Jakob Kloster Geertsen

- Josephine Feddersen
- Stefan Jagd
- Tobias Johansen
Erritsø Kirke, lørdag 12. maj kl. 10
- Jeppe Østenkjær Bonde Nielsen
Sct. Michaelis Kirke, søndag 29. april 
kl. 9.00
- Anne Mie Lykkegaard Ryding
- Karla Brandt Lange

Tillykke til de lokale konfirmander
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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 

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 

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

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 
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

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    75 95 43 37
Bo G. Madsen 28 44 33 79
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




