Dansens dag i år var den
29. april 2016
(Var det et arrangement vi skulle
tage op i Brædstrup i 2017?)
Har du lyst til, at være med til at arrangere det,
hører vi gerne fra dig.

Nyt fra formanden
Så har vi taget hul på et nyt Borgerforenings år. 2 af
vore planlagte arrangementer er allerede afholdt.
Fastelavn i Skolehallen og Lokal Revyen på Pejsegården.

Vi har fået afholdt vores generalforsamling, hvor der
desværre ikke kom mange af vore medlemmer, men
dem der kom, havde vi en god diskussion med. Der
var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor begge var
villige til genvalg og blev begge valgt. Bestyrelsen er
den samme som i 2015.

Det vil være en fantastisk anledning, til at få rørt
dansemusklerne og smilebåndet, sammen med
andre 

Henvend dig gerne til en af os 

Et af de arrangementer der trækker flest gæster, er
vores lokal revy. I 2015 blev revyen set af i alt 630
personer, det må da vist kaldes en succes. Derfor
valgte vi, at sende 3 af de medvirkende på kursus i
kunsten at lave gode revyer. Jeg mener, at vi kunne
se resultatet allerede ved dette års revy.
Et andet arrangement jeg vil nævne, er Sankt Hans
ved Ring Sø. Når bålet bliver tændt, er der et sted
mellem 250 og 300 mennesker ved søen. Desværre
kommer der ikke mange til fællesspisning, så måske
har dette overlevet sig selv.
I år skal vi have valg til menighedsrådet. Vi har 3
medlemmer i rådet. Finn Weel Jensen, Bente Hansen
og Kirsten Olsen og alle gør et stort stykke arbejde.
Vi håber, at de er villige til at forsætte som vore
repræsentanter i Menighedsrådet.
Til slut vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en
god sommer og på gensyn til vore arrangementer.

Find os på vores hjemmeside:
www.braedstrup.info/
Følg med i diverse aktiviteter og
arrangementer i Brædstrup!
Tjek aktivitetskalenderen her:
http://www.braedstrup.info/aktivitetskalender/kalen
der.aspx

Arrangementer 2016

Sct. Hans aften ved Ring Sø
Torsdag den 23. juni 2016
Traditionen tro holder vi arrangementet ved Ring Sø.

5. juni 2016 kl. 10
Grundlovsmøde i Brædstrup
Vores talere til dette års arrangement var i
skrivende stund ikke helt på plads.
Et er sikkert, der vil være to talere, som begge vil
fortælle om noget de brænder for,og måske
koblet til Grundlovsdagens betydning.
I lighed med tidligere år har Jørgen Forsingdal
lovet, at spille til fællessangene og kaffen.
Hele arrangementet afvikles ved scenen i parken
Søndag d. 5. juni 2016 fra kl. 10 til ca. 11.30.
Ved dårligt vejr flyttes arr. til Brædstrup Minihal.

Kl. 18.00 Er der mulighed for at spise sin
medbragte mad og/eller kød der kan steges på
grillen, som er tændt og klar til brug.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer.
Der sælges:
Øl, vin og vand til rimelige
Gratis snobrødsdej – pinde kan lånes.

priser.

Kl. 20.00 Er der båltale og lige efter tændes bålet
Ca. kl. 21.30 Afslutning
ALLE ER VELKOMMEN.
I må gerne medbringe bord og stole.

Der er gratis adgang for alle, men kun få stole, så
medbring evt. egen stol eller tæppe.
Der serveres gratis kaffe & brød.
Vidste
I
at:
Grundlovsdagen fejres
fordi det var dagen,
hvor den danske
grundlov blev indført og markerer skiftet fra
enevælde til demokratisk stat i 1849. Det var
Danmarks første frie forfatning, der betød et
konstitutionelt monarki med den lovgivende,
udøvende
og
den
dømmende
magt.

Venlig hilsen og på gensyn

Grundlovsdag fejres altid den 5. juni, og er det
tætteste vi kommer på en dansk nationaldag.

Bestyrelsen for Brædstrup Borgerforening

Arrangører:
Socialdemokraterne -Venstre
Menighedsrådet og Brædstrup Borgerforeningen.

Jørn Finseth
– E-mail finseth@turbopost.dk
David Monrad
– E-mail david.monrad@gmail.com
Kirsten Olsen
– E-mail rottehullet8740@gmail.com
Marianne Overvad – E-mail overvad10@fiberpost.dk
Jane Bønnelykke – E-mail jpb@fibermail.dk

Er du bekendt med
arrangementer og aktiviteter
som er åbne for alle, høre vi
gerne fra dig, så de kan
komme i kalenderen 

Find os på vores hjemmeside:
www.braedstrup.info/

