underholdning med sang og spil ved Jysk
Naturjazz og hele arrangementet afvikles på
scenen i parken fra kl. 15 til ca. 17.
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

Nyt fra formanden
Tirsdag den 18. marts afholdte Borgerforeningen sin
generalforsamling. Hvor der var enighed om at
fortsætte med uændret kontingent, kr. 100,00 for en
husstand.

Arrangører:
Menighedsrådet
Socialdemokraterne
Venstre og Brædstrup
Borgerforeningen

Sct. Hans aften ved Ring Sø
Mandag den 23.juni 2014

Der var også valg til bestyrelsen, og alle der var på
valg blev genvalgt.

holder vi traditionen tro Sankt Hans arrangement
ved Ring Sø.

Vi har også fået lavet en ny hjemmeside, som blev
præsenteret den 3. maj 2014, hvor der var
kræmmermarked på Bredgade.

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 i
teltet.
Der sælges:
Pølser, slik, øl, vin og vand til rimelige priser.
Gratis snobrødsdej – pinde kan lånes.

Af nye arrangementer forsøger vi at få fat i ”Ruth i
krig” som vil fortælle om sine oplevelser rundt i
verdens brændpunkter, men mere herom senere.
Ellers må vi sige, at vi har fået afholdt de
arrangementer som var planlagt i 2013. Et
arrangement vil jeg gerne fremhæve og det var
Horsens Harmoniorkester, som vi havde flyttet til Mini
Hallen. Det var en rigtig god aften, måske også fordi
det var dirigentens afskedskoncert.
Borgerforeningen vil hermed ønske alle vore
medlemmer en rigtig god sommer.

Kl. 20.00 Tændes bålet og der er båltale
Ca. kl. 21.30 Afslutning
ALLE ER VELKOMMEN. I må gerne medbringe
bord og stole.

Arrangementer forår/sommer 2014

5. juni 2014 kl. 15
Grundlovsmøde i Brædstrup
Som talere er det lykkedes os at få
Socialdemokrat Anders Künau (Horsens) og
studerende Frederik Sørensen fra Brædstrup til at
komme. Det bliver spændende, hvad deres bud
på en grundlovstale er.
I lighed med tidligere år har Jørgen Forsingdal
lovet at spille til fællessangene. Der vil være

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

Horsens Harmoniorkester
”Nord for Alperne”
spiller i Brædstrup Hallen

Den 13. august kl. 19.00
Horsens Harmoniorkester - Nord for Alperne, er
et harmoniorkester med et varieret repertoire.
De har været i Brædstrup flere gange med stor
succes.
De leverer et underholdende program med en
bred vifte af marcher, potpourrier, jazz og
underholdnings-melodier af både danske og
udenlandske komponister. Orkestret 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.
Orkesteret har fået ny dirigent. Det er
Bjørn 'Bønne' Christensen, som blandt andet har
været medlem af Østjysk Musikforsyning,
Harmoniorkesteret Kærne og meget mere.
Det er gratis at deltage, men I må gerne støtte
arrangementet ved at købe kaffe og kage –

”Ruht i Krig” Levende foredrag
Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer
historierne på en levende måde.
Ruth blev i 2009 kåret til ”Årets helt” af JyllandsPosten og efterfølgende er bogen ”Ruth i krig”
solgt i flere oplag.

Tirsdag den 23. sep. Kl. 19.00
se hvor i avisen eller på vores hjemmeside
Ruth Brik Christensen holder et levende foredrag
om oplevelserne med og blandt udsendte danske
soldater. I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt
brød, kage og brygget kaffe, hun har også lagt
ører, der vil lytte til soldaternes oplevelser. Som
leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth hver aften
givet små glimt af kristendommens trøst og
budskab om kærlighed. Den 60-årige diakon har
både oplevet udsendte danske soldater i Irak, to
forskellige steder i Afghanistan og i Libanon. I
foråret 2010 åbnede hun et helt nyt soldaterhjem
i et telt i MOB Price, Afghanistan, der har fået en
enorm popularitet, også blandt engelske og
amerikanske soldater.

Derfor sælger vi Kaffe/the og kage samt øl/vand
i pausen.

Med venlig hilsen og på gensyn
Find os på vores nye
hjemmeside:
http://www.braedstrup.info/

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

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

