Sct. Hans aften ved Ring Sø
Søndag den 23.juni 2013

Nyt fra formanden
Når vi i bestyrelsen ser tilbage på 2012 og starten på
2013 har vi arbejdet på at få diskuteret fremtiden. Vi
fik afholdt de arrangementer, vi havde planlagt, samt
deltaget i 2 torve arrangementer med succes -men
udover dette tog vi hul på vor kampagne om fremtiden i Brædstrup.
Dette resulterede i, at vi den 14. april 2012 inviterede
alle Brædstrups borgere til kaffe på Pejsegården. Der
kom 40 personer og under Karsten Grams ledelse fik
vi en rigtig god eftermiddag, hvor der kom rigtig gode
ideer og tanker frem. Det vi arbejder på som start er
en fælles hjemmeside for at fremtidssikre Brædstrup.
Vi siger velkommen til vores nye medlemmer og
sluttelig vil vi håbe, at vi ser rigtig mange til de
kommende arrangementer.

Arrangementer forår/sommer 2013

5. juni 2013 kl. 14
Grundlovsmøde i Brædstrup
Som talere er det lykkedes os at få Sognepræst Kim
Clemmesen og studerende Sheila Wille Larsen fra
Brædstrup til at komme og det bliver spændende
hvad deres bud er på en grundlovstale. Scenen har
jubilæum og om dette vil tidligere bestyrelsesmedlem
Svend Skov fortælle lidt om.
I lighed med tidligere år har Jørgen Forsingdal lovet at
spille til fællessangene. Brædstrup Seniorkor med
Anne Grethe Nørgård i spidsen underholder med
deres sange og hele arrangementet afvikles på scenen
i parken fra kl. 14 til ca. 16. Ved dårligt vejr flyttes arr.
til Sognehuset.
Der er gratis adgang for alle, men kun få stole, så
medbring evt. egen stol eller tæppe.
Der serveres gratis kaffe & kage
Arrangører: Menighedsrådet , Socialdemokraterne,
Venstre og Brædstrup Borgerforeningen

holder vi traditionen tro Sankt Hans arrangement
ved Ring Sø.
Kl. 18.00
Fællesspisning med medbragt madkurv eller kød
til grillen, som er tændt og klar til brug.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i
teltet.
Der sælges:
Pølser, slik, øl, vin og vand til rimelige priser.
Gratis snobrødsdej – pinde kan fås.
Kl. ca. 21.00
Båltale
Ca. kl. 22.00 Afslutning
HUSK SELV AT MEDBRINGE
BORD OG STOLE.

Horsens Harmoniorkester
”Nord for Alperne”
spiller igen i Parken
I august – se hvornår i avisen
Horsens Harmoniorkester - Nord for Alperne, er et
harmoniorkester med et varieret repertoire som har
været i brædstrup et par gange nu med succes.
De leverer et underholdende program med en bred
vifte af marcher, potpourrier, jazz og underholdningsmelodier af både danske og udenlandske komponister. Orkestret spiller ofte til byfester, koncerter m.m.
i Horsens og omegn. Selve orkesteret består af ca. 30
musikere og en dirigent. Sammensætningen af
instrumenter er klarinet, tværfløjte, flygelhorn alt
tenor- og barytonsax, cornet, trompet, althorn,
baryton, trækbasun, tuba og slagtøj.
Det er gratis at deltage. – Husk evt. stol/tæppe.
Der sælges sandwich og øl/vand samt kaffe i pausen.
Med venlig hilsen
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