Arrangementer 2015

5. juni 2015 kl. 15
Grundlovsmøde i Brædstrup
Nyt fra formanden
Så er vi startet på et nyt Borgerforenings år. Vi
har fået afholdt vores generalforsamling, og i den
forbindelse kan jeg fortælle, at der var genvalg til
de, der var på valg. Så bestyrelsen fortsætter
uændret. Medlemskontingentet stiger til 125kr pr
år pr husstand.
På generalforsamlingen blev der også diskuteret
fremtidige og nye aktiviteter. Vi genopliver syng
sammen aften, som Jørgen Forsingdal vil komme
og spille til. Hvis det er muligt, bliver det i Parken,
så vi håber på godt vejr.
Vores hjemmeside udvikler sig stadig lige så stille.
I skrivende stund er alle handlende og erhverv
lagt ud på siden. Vi håber naturligvis, at vi
efterhånden får udbygget den mere f.eks. med en
bedre aktivitetskalender. I denne forbindelse
søger vi efter nogle, der eventuelt vil
vedligeholde siden for os.
Arbejdet med at skabe kontakt til ensomme i
Brædstrup By fortsætter også lige så stille.
Gruppen har fået tilsagn om et beløb fra Horsens
Kommune. Pengene skal bruges til information og
eventuelt nogle møder med dem, der måtte
henvende sig.
Til slut vil vi gerne ønske alle vore medlemmer en
rigtig god sommer og på gensyn til vore
arrangementer.

Som talere er det lykkedes os at få Lisa Gjessing
og Signe Søndergaard begge fra Brædstrup. Lisa
er 6 x Danmarksmester i taekwondo og hun blev
Verdensmester i para-taekwondo i 2013. Lisa vil
bl.a. sige noget om ”Hvordan man vælger sine
”kampe”?
Signe er studerende og har været i Mexico
gennem Rotary, hvilket hun nok vil fortælle lidt
om. Kom og hør deres bud på en grundlovstale.
I lighed med tidligere år har Jørgen Forsingdal
lovet at spille til fællessangene og skovturskaffen.
Der vil også være mulighed for at se Brædstrup
Springhold på græsset ved scenen i parken. Hele
arrangementet afvikles ved scenen i parken fra kl.
15 til ca. 17.
Ved dårligt vejr flyttes arr. til Brædstrup Hallen.
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

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

Sct. Hans aften ved Ring Sø

Syng Sammen Aften i uge 32

Tirsdag den 23. juni 2015

(se annoncen i Brædstrup Avis ugen
før)

Traditionen tro holder vi arrangement 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 egne drikkevarer.
Der sælges:
Slik, øl, vin og vand til rimelige priser.
Gratis snobrødsdej – pinde kan lånes.
Kl. 20.00 Tændes bålet og der er båltale
Ca. kl. 21.30 Afslutning
ALLE ER VELKOMMEN. I må gerne medbringe
bord og stole.

Har du lyst til at få rørt sangstemmen sammen
med andre?
Jørgen Forsingdal spiller danske sange, som vi alle
kan synge med på. Vi vil forsøge at komme godt
rundt i sangskatten. Der synges både gamle og
kendte sange, men også nogle af de nyere.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke
nødvendig.
Kaffe/the og brød kan købes til 30kr i pausen.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Brædstrup Borgerforening
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

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

