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Badminton: 
Lotte Lissau *) 
 22 21 68 53
Kirsten Møller 
 51 61 38 73 / 75 95 98 99
Morten Bjerrum 
 20 78 04 06 / 75 91 06 84
Lars Stjernholm 
 75 95 40 12
Mette Kusk Jensen 
 26 12 45 41
Gert Agner Rasmussen  
 28 55 10 40
Blad: 
Lene Christensen 
  75 95 47 46
Thomas Fragtrup 
  25 39 15 44
Fodbold: 
Jørgen Hansen *) 
 75 95 43 05 / 26 15 20 04
Eva Jespersen 
 40 45 44 76
Anne-Marie Hansen 
 29 92 69 95 
Stig Andersen 
 22 88 98 03
Kurt Kingod
Michael Henningsen 
 24 66 73 19 / 75 93 40 14
Håndbold: 
Mette Rehmeier-Madsen *) 
 75 95 45 75 / 24 64 63 14
Tina Bjørchmar Thomsen 
 26 79 59 09
Karina Schelde Madsen 
 22 88 98 06
gymnastik: 
Trine Hansen *) 
 51 18 24 33
Anette Papsø Møller 
 75 95 48 24 / 22 19 48 24
Linda Bang 
 22 94 66 44
Yvonne Christiansen 
 60 11 09 44

Mette Dumstrei 
 22 96 00 79
Henrik Væver 
 24 24 49 60
Gitte Kohls 
 21 42 04 90
Ella Hachenberger 
 25 31 83 79
Seniormotion: 
Aase Jørgensen 
 22 89 05 74
Birgitte Simonsen 
 75 95 43 04
Jørgen Jakobsen 
 75 95 42 90
Skydning: 
Lars Kring Mortensen *) 
 24 81 00 49 
Preben Sørensen 
 23 45 79 07 
Bo G. Madsen 
 28 44 33 79
Thomas Sørensen 
 24 79 66 33 
Bent Knudsen 
 29 21 72 05
Tonni Leth 
 40 42 90 30 
Tennis: 
Aase Jørgensen *) 
 22 89 05 74
Ejgild Christensen 
 22 32 16 11
Flemming Wollenberg 
 75 95 42 55
Brian Sørensen 
 40 63 24 46
Susanne Justesen 
 20 92 44 59
*) = Formand for udvalget
rettelser sendes til  
E-mail: bpi.fokus@gmail.com

Formand:  
Karl Anker Thomsen  
Fiskebækvej 30  
 28 10 72 65
Kasserer: 
Karen Boysen  
Tornsagervej 1  
 40 17 21 21
medlemsadm.:  
Brita Underbjerg 
Enghavevej 1  
 20 10 44 93
Sekretær:  
Jette Staub-Jensen  
Sivvænget 1  
 21 90 29 56
Badminton:  
Lotte Lissau  
Bredager 11  
 22 21 68 53

Fodbold: 
Jørgen Hansen  
Landsmosevej 33  
 75 95 43 05 / 26 15 20 04
gymnastik:  
Trine Hansen  
Landsmosevej 35  
 51 18 24 33
Håndbold:  
Mette Rehmeier-Madsen 
Nyager 28  
 75 95 45 75 / 24 64 63 14
Skydning:  
Lars Kring Mortensen 
Elbovænget 19  
 24 81 00 49
Tennis:  
Aase Jørgensen    
Elboparken 19  
 22 89 05 74

det er forår- kom ud af bu-
sken!
Bredstrup - Pjedsted er et 
skønt lokalområde. Her er 
natur, en velfungerende sko-
le, pasningsordninger for de 
yngste, fritidsmuligheder og 
meget andet, som gør livet 
dejligt her i landsbysamfun-
det. Sådan skulle det også 
gerne være i fremtiden. Jeg 
er dog af den klare overbe-
visning, at uden en indsats af 
os som bor her, går dette øn-
ske ikke i opfyldelse. Derfor 
dette opråb om at komme ud 
af busken.
Det er på tide at kigge indad 
og tænke, hvad kan jeg bi-
drage med til vores lokal-
samfund. Hvor kan jeg gøre 
gavn, hvor meget ansvar 
vil jeg påtage mig, hvor kan 
jeg gøre noget til gavn for 
mine børn og mange andre 
spørgsmål, du bør stille dig 
selv? Ting sker ikke af sig 
selv og jo flere vi er om det, 
jo nemmere og sjovere bliver 
det. Og tro mig, det er for det 
meste rigtig sjovt og givende 
at deltage i frivilligt arbejde, 
siger én der har været med 
siden 1984. 
Der er efterhånden rigtig 
mange børnefamilier her i lo-
kalområdet og det er især her 
det nye skal komme fra. Alle, 
men især vores børn, har be-
hov for at vores samfund bli-
ver fremtidssikret, så de får 
et godt sted at vokse op og 
måske vende tilbage til? Det 
at blande sig i beslutningerne 

giver jo samtidig en mulighed 
for at præge tingene i den 
retning, man ønsker, også 
selv om man ikke benytter 
sig af de tilbud der bydes på 
lige nu. Kort sagt, frem for at 
regne med at naboen tager 
sig af den slags, så opfordrer 
jeg til at spørge naboen, om 
I ikke skal klare det sammen!
En del af baggrunden for 
denne skrivelse er, at vi har 
set Sommerfesten stort set 
forsvinde, grundet mangel 
på personer til en styregrup-
pe. Håndboldafdelingen i 
BPI siger stop for aktiviteter 
også på grund af manglende 
”hænder” til både træning 
og ledelse. Revyen springer 
over forestillingen i 2015, og 
både Hallen og BPI har store 
problemer med at finde en 
afløser til formandsposten.
Sidste nye ide, som er lan-
ceret af tre foreninger i fæl-
lesskab, en Aktivitetsplads 
på fodboldbanen ved Hallen, 
er et forsøg på at gøre vores 
område endnu mere attraktiv 
for os, som allerede bor her, 
men også for nye borgere. 
Jeg håber derfor, at rigtig 
mange vil kigge forbi Hallen 
den 18. marts og gøre de-
res til, at ideen bliver til vir-
kelighed. Der bliver brug for 
mange forskellige kategorier 
af frivillige, hvis projektet skal 
lykkes og dermed bidrage til 
at Bredstrup-Pjedsted for-
bliver et skønt lokalområde. 
Tænk over det, og vi ses den 
18. marts.

Karl Thomsen

BPI’s bestyrelse

BPI’s udvalg

Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90

SenIormoTIonFodBoLd
Her kommer oversigt over udendørs træningstider:
Hold udendørs- 

træningstid
Træner

u-6, u-7 og u-8 
mix 
Årgang 2010, 
2009, 2008, 
2007

mandag
Kl. 16.45 - 18.00

Thomas G. Jesen
Lars Poulsen
Dorthe Bohlbro
Eva Jespersen
(starter 23.03) 

u-9 drenge
Årgang 2006 og 
2005

mandag og torsdag
Kl. 16.45 - 18.00

Søren Storm
René Larsen
(starter 19.03) 

u-11 drenge
Årgang 2004

mandag og onsdag
Kl. 16.45 - 18.15

Michael Sand
Anders Gregersen
(starter 02.03) 

u-11 piger
Årgang 2004

Tirsdag og torsdag
Kl. 17.00 - 18.15

Stefan Eis
Ole Augustinussen
Aksel Christensen

u-13 drenge
Årgang 2001 - 
2002

mandag og torsdag
Kl. 17.00 - 18.30

Ersin Okutan
Mike Hansen
(starter 02.03) 

u-16 drenge
Årgang 1999 - 
2000

Tirsdag og torsdag
Kl. 17.30 - 19.00

René Thomsen
Jonas Sørensen

Serie 3 / Serie 5 
Herre senior

Tirsdag og torsdag
Kl. 18.45 - 20.30

Julian Barnett
Dan Jensen

Kvinder mandag og onsdag
Kl. 18.30 - 20.00

Jesper Samsøe

old Boys onsdag

Senior old 
Boys

mandag Tommy Erbs
Ole Jensen

Se yderligere oplysninger på www.bredstrup-pjedsted.dk/fodbold.

Je`mærker i år, i Danmark æ 
de` vår, de`løvter så foruerligt 
her ije i mit sej.
Ja foråret er lige om hjørnet, 
og som bekendt er dette linier 
fra en gammel fynsk forårs-
sang af Mads Hansen.
Disse positive vendinger pas-
ser godt når der tænkes til-
bage på en en særdeles god 
sæson i ”Seniormotion” med 
støt stigende deltagerantal. 
Så hermed et stort og varmt 
velkommen til de ”nye” på 
holdet. Vi er nu 35 tilmeldte. 
Det er rigtig dejligt med al 
den aktivitet, startende med 
Monas gymnastik, hvor ikke 
en eneste muskel slipper for 
at blive rørt. Ud over gymna-
stikken har de primære akti-
viteter været tæppecurling, 
skumtennis, badminton, lidt 
ringo, samt bob og kuglespil. 
Og så skal rummet med mo-
tionsmaskinerne, som bliver 
flittig brugt, også nævnes. 
Her er der fornylig kommet en 
”ny i klassen” ved navn cros-
strainer hvor både arme og 
ben bliver rørt. Tak til Hallens 
aktivitetsforenings bestyrelse 
for endnu en udvidelse af 

motionsmulighederne.
Ud over div. aktiviteter spil-
ler det sociale element en 
meget stor rolle, og det være 
sig både i omklædningsrum, 
under aktiviteterne og selv-
følgelig ved kaffedrikningen 
i cafeteriet. Snakken går ly-
stigt i en ægte og hyggelig 
atmosfære hvor der både er 
plads til drillerier, gode dis-
kussioner og det mere al-
vorlige. Verdenssituationen 
bliver virkelig endevendt fra 
Bredstrup-Pjedsted til langt 
ud i den vide verden. I den 
forbindelse skal nævnes ju-
lefrokosten med 27 deltagere 
hvor ”hyggemeteret” gik helt i 
top lige fra starten.
Vi slutter med indendørs ak-
tiviteterne fredag d. 24.-4. 
Udendørssæsonen starter 
tirsdag 
d. 28.-4. kl. 9.00, og her er 
der mulighed for at spille 
krolf, tennis og petanque.
Lykken er gode legekamme-
rater.

Aase Jørgensen
Birgitte Simonsen
Jørgen Jakobsen    
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Sæson 2015
Kære medlemmer og alle der 
kunne ønske, at spille tennis i 
Bredstrup – Pjedsted idræts-
forening.
Tilmelding på Bredstrup – 
Pjedsted   hjemmeside under 
tennis.
Tilmelding til sæson 2015 
kan ske fra 1. april og gerne 
inden 1. maj, så jeres brik 
numre kan hænges op.
 
Baneåbning 
søndag d. 4. maj – kl. 11.
Klubmesterskaber  
d. 5. og 6. sept.

Vi har spil sammen aftener 
hver onsdag. Her kan alle 
deltage, øvede samt nybe-
gynder.
Der trækkes lod om holde-
nes sammensætning. Hver 
anden onsdag ”serveres” der 
1 øl samt 1 pølse med brød 
for 30 kr.
Datoer for spil sammen med 
grill, der startes kl. 18. her er 
der tilmelding.
6. og 20.  maj, 
3. og 17. juni, 
5. og 19. aug., 
2. og 16. sept.
Spil sammen u/ grill og in-
gen tilmelding kl. 19. her afta-
ler man hvordan man ønsker 
at spille.
13. og 27.  maj, 
10. og 24. juni,
12. og 26. aug., 
9. sept. 
yderligere datoer, efter aftale.

Børnetræning hver tirsdag  
fra kl. 14 (hvis børnene har 
fri), til 15.30 og 15.30 til 17.
Træner Flemming Wollen-
berg, vi vil gerne søge yder-

ligere hjælpetræner.

Seniortræning for nybegyn-
der og øvede, aftales når vi 
har tilmelding til sæsonen.
Her er Brian Sørensen og 
Sanne Justesen ledere.

Kontingent for sæson 
2015.
Fra 1. maj til 15.  okt .  (i sæ-
son 2014 blev der spillet indtil 
sidst i nov.).
Banereservation er 90 min..
Børn u/16 år       325 kr.
Senior o/16 år       625 kr.
Pensionist o/65 år      475 kr.
Gæstekontingent (90 min) 70 
kr..
Ved tilmelding som gæste-
medlem, skal du oprette dig 
som nyt medlem, hvis du del-
tager mere end 1 gang.
Nøgle til tennisbanerne ud-
leveres, når kontingentet er 
betalt.
Der betales et depositum på 
50 kr. Tilbagebetales, hvis 
nøglen afleveres igen se-
nere.
Børn under 14 år, får ved ind-
meldelse en junior ketcher. 
Har man selv en  ketcher  
eller skal det være voksen 
størrelse, får man i stedet 8 
bolde.
Udvalget består af Susanne 
Justesen, Ejgild Christensen, 
Brian Sørensen, Flemming 
Wollenberg og Aase Jørgen-
sen. 
Vi håber på en god og solrig 
sæson og glæder os til at se 
jer til baneåbning d. 3. maj – 
kl. 11. her byder vi på en en-
kelt øl/vand og en grill pølse.
For yderligere information, 
kontakt Aase på tlf. 75 95 43 
18 el. mobil 22 89 0574.

Foråret er over os – og i 
BPI gymnastik er det lig 
med opvisning og sæson-
afslutning. 
Den forløbne sæson har 
været helt fantastisk – med 
mange hold og super god til-
slutning på dem alle. Dette er 
klart vores meget dygtige og 
engagerede instruktører og 
hjælpeinstruktørers fortjene-
ste – der alle uge efter uge 
tilbyder god og inspirerende 
træning, sjove oplevelser og 
dejligt fællesskab til alle vo-
res medlemmer.
opvisning:
Vores opvisning finder i år 
sted lørdag den 21. marts. 
Her glæder gymnaster og in-
struktører sig til at vise, hvad 
de har arbejdet med i den 
forløbne sæson - og ud over 
BPI´s egne hold får vi besøg 
af DGI Sydøstjylland Junior 
Syd og Gym7000´s 10-14-
hold (på begge hold er også 
gymnaster fra BPI Gymna-
stik). Opvisningen starter 
kl. 14, og vi håber at se en 
masse forældre, bedstefor-
ældre, søskende, naboer, 
gode venner etc. til en super 

dag i hallen.
Udover vores egen opvisning 
deltager flere af holdene i 
DGI Sydøstjyllands opvisnin-
ger i Flemming, Vejle og på 
BGI. Ligeledes har vi hold 
med til en ny opvisning, der 
arrangeres i fællesskab med 
de andre gymnastikforenin-
ger i Fredericia – og finder 
sted fredag den 17. april i Er-
ritsø.
Kommende sæson: 
Foråret i BPI Gymnastik er 
også lig planlægning af den 
kommende sæson, og hel-
digvis ser det forholdsvist 
godt ud med instruktører og 
hjælpeinstruktører, der har 
lyst til at fortsætte.  Vi er 
dog lidt udfordret ift. vores 
forældre-barn-hold, så skulle 
du have lyst til at hjælpe her, 
er du meget velkommen til at 
kontakte Trine på mobil 
5118 2433
Sæsonprogrammet kan fin-
des på Bredstrup-Pjedsted´s 
hjemmeside under gymnastik 
inden sommerferien – og kan 
ses i næste Fokus til august.
Rigtig skønt forår og dejlig 
sommer til alle.

I Badmintonafdelingen er sid-
ste halvdel af sæsonen i fuld 
gang. 
Vi er ved at planlægge klub-
mesterskaberne som afvikles 
Søndag den 22. Marts 2015 
i Hallen. Vi håber mange har 
lyst til at deltage så vi kan 
fylde hallen med badminton.  
Det vil være dejligt hvis til-
skuerpladserne fyldes med 
glade tilskuere. Så opfordrin-
gen er hermed givet.
Vi kan også i år spille bad-
minton hele april måned så 
formen bevares længst mu-
ligt ☺
Efteråret har budt på maraton 
i hallen for ungdomsspillerne. 
De mødte i hallen fredag af-
ten til spisetid og havde afte-
nen og en god del af natten 
fyldt med aktiviteter af for-
skellig slags. Alle fysiske ak-
tiviteter, så deltagerne kunne 
holde sig vågne. Det lykke-
des længe at holde gang i 
dem, men hen på morgen-
stunden bukkede den sidste 
under og søvnen overman-
dede dem.
For os der mødte ind lørdag 
morgen og hjalp med mor-
genmaden og oprydningen 
var det nogle blege, trætte 
men glade unge mennesker, 
vi så ved morgenbordet. God 
stemning og tak for indsatsen 
til alle der bidrog.
Julebadminton i motionsaf-
delingen foregik efter samme 
opskrift som altid og som 
vanligt var der mange gode 
kampe og en skøn stemning.  
Vi samledes om bordene i 

cafeteriet og nød Mette og 
Pouls gode mad. Traditionen 
tro var der en lille præmie/
gave til alle deltagerne for 
den gode og ihærdige ind-
sats på banerne og en øl eller 
vand til maden.
Tak til sponsorerne Elgården, 
Arla, Vestbyens Herretøj og 
Nordea.
Vi har i begyndelsen af året 
haft et samarbejde  med 
skolen. Det har bestået af 
5 gange 2 idrætstimer med 
fokus på badmintonspillet.  
Flemming Petz sagde ja til at 
tage opgaven med at træne 
de unge mennesker på 5. 
klassetrin. Det er sket i sam-
arbejde med idrætslærerne 
og er forløbet rigtigt godt. En 
stor tak til Flemming for ind-
satsen.  
Formålet med at indgå sam-
arbejdet har fra badminton-
afdelingens side klart været 
at introducere de unge til 
badmintonspillet og håbe at 
de unge vil sprede budskabet 
og at badminton er en skøn 
sport at dyrke.
Vi glæder os til klubmester-
skaberne som er en slags af-
slutning på sæsonen selvom 
vi kan spille i april måned.
Hvis du har en god ide til en 
aktivitet eller et arrangement 
enten for motionsspillerne 
eller i ungdomsafdelingen er 
vi meget lydhøre. Vi vil rigtig 
gerne have lidt inspiration fra 
Jer. Kontakt gerne én af os i 
udvalget med din ide. 

Badmintonudvalget

BadmInTonTennIS gymnaSTIK

 

 

BPI 

Forårsopvisning 
Lørdag den 21. marts kl. 14.00 i  

Bredstrup-Pjedsted Hallen  

 

Gymnastikafdelingens hold glæder sig 
sammen med DGI Sydøstjylland Junior Syd 

og Gym7000´s 10-14 hold til at vise hvad de 
bl.a. har brugt den forløbne sæson på. 

 

Vel mødt til en super eftermiddag med 
glæde, begejstring, kolbøtter, høje hop, 

vilde saltoer og fed rytme!!! 

byder velkommen til 


