Arrangementer 2017
Vild med dans – dans for alle
😊 den 28. april 2017

Nyt fra formanden
Vi har nu afholdt vores generalforsamling og alle
poster er blevet besat. I denne forbindelse vil jeg
gerne byde velkommen til Brian Krogh, som er
indtrådt i bestyrelsen.
Hvis vi skal se tilbage på året, der er gået, vil jeg
nævne nogle få punkter. Land og Byfest eller
lokalrevyen som den hedder i daglig tale, trak ca. 700
publikummer til huse. Men i år kom deltagerantallet
op på 900, så det er vi rigtig glade for.
Et andet arrangement vi også er glade for, er vores
fastelavnsfest, der afholdes sammen med B.I.F.
gymnastik og Det Danske Spejderkorps. Hvert år
kommer der ca. 90 festklædte børn til en fornøjelig
eftermiddag.
En anden ting vi har arbejdet med, er en
Udviklingsplan for Brædstrup. I maj 2016 gik en
arbejdsgruppe bestående af de fleste foreninger i
Brædstrup samt enkelt personer i gang med at
udarbejde en plan for Brædstrup. Undervejs i forløbet
er gruppen blevet reduceret til 5 foreninger, der i
samarbejde med Horsens Kommune har udarbejdet
en meget detaljeret plan.
Planen er nu politisk vedtaget.
Hele dette arbejde har også resulteret i om vi skal
have et fælles forum - lokalråd om man vil. I
Borgerforeningen mener vi, at det ville være en stor
fordel for alle foreninger med et sådant råd. Vi er nu
sammen med andre foreninger i gang med at finde de
fornødne midler.
Hvis vi skal se ind i fremtiden, må vi nok erkende, at
det bliver sværere og sværere at få bestyrelsesposter
besat. Vi går derfor med tanker om at sammenlægge
Brædstrup
Turistforening
og
Brædstrup
Borgerforening, så vi på denne måde kan få en bedre
slagkraftig forening.
Til slut vil vi gerne ønske alle vore medlemmer en
rigtig god sommer og på gensyn til vore
arrangementer.

Sted:
Brædstrup Minihal
Tidspunkt: kl.19.00
Start kl. 17.45 med
at spise stegt flæsk
m. persillesovs
Pris:
35kr for medlemmer af Borgerforeningen /
50kr for andre.
Har du/I lyst til sjov motion - så mød op og
deltag. Alle kan være med.
Gratis adgang og alle er velkommen.
Vi har sammen med Deepa fra Danseinstitut La Cour, Brædstrup, forberedt en glad
danseaften.
• Så er alt slags dans noget for dig/jer –
så kom og vær med.
• Der kan danses til al rytmisk og
livlig musik - det er let at lære.
• Dans fremmer glæde - giver god motion
oplevelse og social samvær.
Kom gerne alene, eller tag din partner,
nabo, ven/veninde, kollega med.
MEN tilmelding er nødvendig det gøres til
Fru Olsen Tlf. 2361 0647 (ring eller SMS).
På gensyn til en
sjov aften med
Brædstrup
Borgerforening &
Deepa La Cour.

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/kalender.aspx

Sct. Hans aften ved Ring Sø
Fredag den 23. juni 2017

5. juni 2017 kl. 14
Grundlovsmøde i Brædstrup
14.00 Velkomstsang
14.05 Velkomst ved –
Berit Hune Jørgensen
14.10 Fællessang
14.15 1. taler Marlene Aastrup om sit
uddannelsesforløb som læge,
hvor hun bl.a. har været i Grønland
14.25 Fællessang
14.30 Taler Henrik Dam Kristensen
15.00 Glad musik til eftermiddagskaffen
15.15 Musikalsk indslag ved Musath Walied
som både vil spille og fortælle om sit
fantastiske musikinstrument.
15.30 Fællessang
15.40 Siva vil fortælle om sine oplevelser
med de danske traditioner
15.50 Afsluttende fællessang
v/ Jørgen Forsingdal og tak for i dag

Traditionen tro holder vi arrangementet ved
Ring Sø.
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
drikkevarer.

egne

Der sælges:
Øl, vin og vand til rimelige priser.
Gratis snobrødsdej – pinde kan lånes.
Kl. 20.00 Er der båltale og lige efter tændes
bålet

Ca. kl. 21.00 Afslutning
ALLE ER VELKOMMEN.
I må gerne medbringe bord og stole.

Konferencier 2017: Berit Hune Jørgensen
Annoncen påføres at, ved dårligt vejr
flyttes arrangementet til minihallen.

Der serveres gratis eftermiddagskaffe &
brød.
Arrangører:
Menighedsrådet -Socialdemokraterne Venstre & Brædstrup Borgerforening.

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Brædstrup Borgerforening
Jørn Finseth
Brian Krogh
Kirsten Olsen
Marianne Overvad Jane Bønnelykke -

E-mail finseth@turbopost.dk
E-mail xxxxxxx@gmail.com
E-mail rottehullet8740@gmail.com
E-mail overvad10@fiberpost.dk
E-mail jpb@fibermail.dk

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

