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Pjedsted Forsamlingshus
 

 Nye udlejningspriser pr. 1. august 2010
 Salleje fest incl. rengøring  kr.  2.100,- 
 Aftenmøder incl. rengøring kr.  850,- 
 
 Alle priser er incl. moms

 

Bestillinger af forsamlingshuset modtages alle dage på tlf. 75 95 40 93 Kjeld Hindkjær

Wolf-Hunter, Follerupvej 32, DK-7000 Fredericia, Tlf.: 4032 0246  E-mail: info@wolf-hunter.dk

Dansk produceret kvalitetsfoder 
I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet, 
100% GMO-fri og med OMEGA 3 & 6.

Pris for 15 kg fra                                      kr. 295,-

Vi sælger også rygeovne,
overvågningskameraer og 
anti-gøhalsbånd, samt
meget andet til jagt og fritid.

Køb online og få gratis leveret
i Fredericia, Middelfart og
gl. Børkop kommune.

Se vores varesortiment på  
www.wolf-hunter.dk
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Sommerfest 2012 - hvad med 2013?
Sommerfesten 2012 var begunstiget 
med bedre vejr end vi længe har set. Jeg 
synes også, at programmet var et af de 
klart bedre, og det tiltrak da også pænt 
med folk, til stort set alle arrangemen-
terne. Der blev afholdt evalueringsmøde 
kort efter afslutningen på Sommerfesten 
og uden at kende det nøjagtige tal, ser 
det ud til at give et pænt stort beløb i 
overskud. Jeg vil igen tillade mig at rose 
de tre medlemmer af sommerfestud-
valget + Eva, for et stort stykke arbejde 
med at planlægge og styre et så stort ar-
rangement.
Mødet viste desværre også, at de alle 
fire valgte at stoppe for denne gang, 
hvad angår selve udvalget. Det betyder, 
at der skal findes et antal nye personer 
til et kommende udvalg, som vil påtage 
sig opgaven, at planlægge sommerfe-
sten 2013. Det er noget af en udfordring, 
og det vil i første omgang være spejder-
ne og BPI, som vil tage sig af opgaven, 
med at finde de rette personer til en så-
dan opgave. Alle er dog velkommen til 
at melde sig på banen, enten hvis man 
selv har lyst til at deltage, eller har gode 
emner til udvalget. Det skal siges, at de 
”gamle” udvalgsmedlemmer har lovet at 
hjælpe et nyt udvalg på vej og ligeledes 
give en hånd med under selve afviklin-
gen af Sommerfesten. Den kendsger-
ning og det, at der er sikret ”tovholdere” 
til næsten alle praktiske opgaver gør, at 
det ikke bliver en uoverskuelig opgave 
for nye friske kræfter.
BPI har programmet klar til efteråret og 
vinteren, og jeg vil opfordre jer læsere 
til at studere udbuddet for de forskellige 
idrætsgrene og se, om der ikke er noget 
interessant for dig og din familie? Der er 
også et program klar for Efterårsfesten, 

Fortsættes side 5
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Gammelby Mølle
 
Efteråret nærmer sig…..

Men der kan stadig grilles – vores favorit marinade denne sommer har været Bourbon 
BBQ sauce – 19% amerikansk whiskey.
Dessert – grill halve æbler – de sidste minutter med vores karamelsauce med brandy… 
server med is eller creme fraiche… uhm!!!

Johan Bülow er Danmarks lakridskonge nr. 1, derfor har vi naturligvis fyldt kværnene 
med Johans lakrids.
Denne sommer har vi eksperimenteret med lakridspulver,  og vi er blevet ret vilde med 
både lakrids-jordbær syltetøj og lakrids milkshake.
Til mølledagen den 4. nov. har vi hyret en kok – der bager og kokkerer med lakrids.

Mølleriet har også sko og støvler fra Arcopedico – med den lette sål, der tilpasser sig 
foden.
Dine fødder elsker dem.

Redfoot gummistøvler – der kan foldes helt sammen og pakkes i en lille pose.
Nemt til ungernes lejrskole, skoletaske mm.

Bestyrelsen til formidling og bevarelse af Gammelby Mølle næste projekt, omhandler 
mølledam og møllehjul, så i den forbindelse arrangerer de en dag, hvor du kan fange din 
egen fiskefrikadelle.
Lørdag den 20. oktober kan du mellem 10.00 og 12.30 fange karper, som laves til deller. 
Frokost serveres fra 12.30.
Kl. 13.30 afsløres det, hvem der har fanget dagens største karpe, og der er naturligvis 
en præmie til dagens vinder.
Det koster kr. 150 at deltage i dette arrangement og du kan tilmelde dig på 23235689 
eller mail@gammelby-moelle.dk

I Cafeen er der hver søndag muligt at købe dagens kage og friskmalet kaffe.
Frokost skal forudbestilles.

Mølleriet er åben hver søndag fra 
11.00 til 17.00.   
Derudover åbner vi gerne efter aftale.

Jette og Preben Lange – Gammelby 
Møllevej 62
7000 Fredericia
Tlf. 75 56 00 01
mail@gammelby-moelle.dk www.
gammelby-moelle.dk
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August 
 15. Badminton, Motion starter
 28. Silverrado Ranch Linedancers opstart i skolens gymnastiksal
September
 12. Badminton, Ungdom stater
Oktober
 7. Badminton, Motions fællestræning med DGI – træner
 31. Badminton, DGI-træner ungdom
November
 10 Badminton, Ungdomsarrangement
December
 5. Badminton, Julebadminton
Februar 2013
 24. Badminton, Klubmesterskab 
Marts
 22. Badminton, Sidste spilledag
 
Har du aktiviteter, som du ønsker skal med i Aktivitetskalenderen, så send en mail 
til bpi.fokus@gmail.com

Nye planer for Fokus
BPIs bestyrelse og os i Fokusredaktio-
nen har besluttet at ændre i antallet af 
udgivelser. I år tager vi et enkelt nummer 
ud og fra næste år udkommer Fokus fire 
gange årligt.

Fokus 5, 2012 bliver flyttet.
Deadline: 5. oktober 2012
Omdeling: uge 43

Fokus 6, 2012 udgår.

og det er muligt at købe billetter til ned-
sat pris, hvis man er tidligt ude. Jeg kan 
på det varmeste anbefale at deltage her, 
det plejer at være en rigtig god fest.

Karl Thomsen, formand BPI

Forsat fra side 3
Ingen vinter uden Tirsdagsklub
Vi starter igen tirsdag den 2. oktober kl. 
09.00 til 12.00, mødested som sædvan-
lig i skyttehuset. Håber vi ses igen i år.

Det selvbestaltede udvalg
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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Vildbjerg Cup 2012

Bredstrup-Pjedsted IFs  drengehold, le-
det og trænet af Martin Hougaard Jør-
gensen og assistent træner Kim Hansen 
og Anders Gregersen, målmands træner 
Gert Rasmussen, kom for andet år i træk 
i Vildbjerg Cups dominofinale.
Opsætningen omkring holdet, cheftræ-
ner, 2 assistenttrænere, målmandstræ-
ner, pressemand, samt fanskaren af for-
ældre, søskende og bedsteforældre var 
på plads, da BPI´s kombinerede dren-
gehold U12, som bestod af 4 stk. U12 
spillere og 7 stk. U10 spillere, skulle for-
svare sidste års finaledeltagelse, i den 
ungdomsturnering, som skulle være den 
trejde største i Europa: Vildbjerg Cup.
Årets udgave af 2012, som var den 34. i 
rækken, sprængte alle rammer med del-
tagelse af ca. 9500 fodboldspillere for-
delt på 712 hold fra forskellige verdens-
dele. Der skulle spilles omkring 1800 
kampe, inden vindere i de forskellige 
rækker blev fundet.
Igen i år var arrangementet præget af 
perfektionisme: Alt klappede til UG med 
kryds og bolle.
Men.. men … træerne vokser  ikke ind 
i himmelen. Jeg kan ikke forestille mig, 
at arrangørerne accepterer nogle holds 
manglende vilje til fairplay, hvilket tilsy-

neladende også kom bag på flere dom-
mere.
Beskrivelse følger
I vores U12-drenge pulje var der 64 til-
meldte hold, hvoraf der kom 3 fra Tysk-
land og 1 fra Polen. Men ingen af de 
udenlandske hold i vores række kom til 
fadet.
Holdet, som var matchet til ydergræn-
sen, idet 7 af de 11 spillere reelt var U10 
spillere, var fuld opsatte på at ”gå hele 
vejen i slutspillet”. Nummer 1 og 2 kvalifi-
cerede sig til fra gruppespillet til slutspil-
let, mens nummer 3 og 4 fra grupperne 
gik videre til Domino-Cuppen, som dren-
gene kaldte Euro-league, mens slutspil-
let blev kaldt Champions- League.
Gruppespillet
Første gruppekamp var torsdag mod 
Vildbjerg, som var et fairplay spillende 
hold. Starten af kampen bar præg af tur-
neringsnervøsitet fra begge hold, men 
træner Martin Hougaard Jørgensens 
taktik blev fulgt til punkt og prikke. De få 
gange Vildbjerg var nede på vores ba-
nehalvdel, nåede de aldrig at blive no-
gen trussel, idet vores forsvarskæde be-
stående af Kristoffer, Sebastian, Jakob, 
Frederik og Marcus lukkede totalt af.
Det gav ro på midtbanen og angrebet, 
og vores midtbane- og angrebsspillere 
lagde et konstant pres højt oppe på Vild-
bjergs banehalvdel.
Første turneringsmål kom efter pres 
fra Emil, som pressede målmand og 
forsvarsspiller, og som lavede en fejlaf-
levering. Den opfangede Emil, som 
konsekvent og nådesløst konverterede 
chancen til mål med et hårdt fladt skud.
1-0 målet rystede tilsyneladende Vild-
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KOM OG HENT INSPIRATION
Materialer og tilbehør til nisser og trolde sælges.

Nisseværkstedet har åbent hver onsdag fra 
kl. 9.00 – 17.30. Og er fyldt med nisser og trolde.

Se mere på hjemmesiden www.Ullapaaske.dk.

Ulla Paaske
Landsmosevej 41, Pjedsted, tlf. 7595 4695
e-mail : ulla.paaske@bpanet.dk

“Når træerne vokser dig 
over hovedet og rødderne 

stikker for dybt!”

Kontakt  
www.rodmanden.dk

Din lokale rodmand

Se priser 
på hjemmesiden

Galleri Eskely
Keramiker Gurli Hjorth

Vi har altid åbent, ring blot på 
7592 6811.

 (ja, DANKORT har vi også)

Pjedstedvej 66, Gl. Pjedsted
www.Galleri-eskely.dk
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bjerg, og minuttet efter var Emil igen 
skarpretter til 2-0 på straffespark, da 
Vildbjergs forsvar forinden var blevet 
spillet tyndt og måtte standse Emil ureg-
lementeret  i straffesparksfeltet. 
Nu stod der champagnefodbold på pro-
grammet med flot kombination og posi-
tionsspil, og Emil blev endnu en gang 
spillet fri, og hattricket var hjemme. 3-0.
2. halvleg startede hvor 1. halvleg slut-
tede. Højt pres på modstanderens ba-
nehalvdel, og efter kort tid blev Rasmus 
af Marcus spillet til en friløber mod Vild-
bjergs mål. Da Rasmus kan løbe solen 
ned, måtte Vildbjergs forsvar i straffe-
sparksfeltet trække i nødbremsen for at 
standse Rasmus.
Rasmus eksekverede selv straffespar-
ket til 4-0, og nu var kampen reelt af-
gjort. Det bar resten af kampen også 
præg af. De få gange Vildbjerg havde 
forsøg på vores mål, blev elegant reddet 
af Mathias i målet. Han kunne dog ikke 
gøre noget ved en lidt sløset tilbagelæg-
ning, som blev opfanget og udnyttet af 
Vildbjerg.
4-1 og vi var kommet godt i gang.
Vi blev på banen og så vores næste 
modstanderen i gruppen: Hals IF 2 og 
Vemmelev. Det skulle senere vise sig at 
være en klog disposition. Her fik vi et fin-
gerpeg om, hvad der ventede os, hvilket 
mildt sagt ikke handlede om Hals IF2 og 
Vemmelevs fodboldmæssige kompeten-
cer.
Vemmelev og Hals IF spillede 2-2.
2. gruppekamp
Fredag formiddag stillede vi op med 
bange anelser mod Hals IF2, og tak-
tikken var lagt. Kristoffer fik som mar-
keringsspiller til opgave at passivisere 
Hals IF2s bedste spiller – nr. 10 – som 
foruden gode fodboldkompetencer også 
besad spillets værste svinesteger og 

unoder, som Kristoffer fik at mærke.
Kristoffer løste sin opgave til 100 % til-
fredshed, idet Hals IFs 10’er ikke kom 
til én eneste afslutning mod vores mål. 
Frustrationen hos Hals IFs 10´er var 
synlig og adfærden ikke særlig præsen-
tabel for fodboldspillet.
Vores forsvar med små spillere som Se-
bastian og Frederik klarede sig til UG i 
nærkampene mod Hals IFs væsentlig 
mere fysisk stærke spillere. Sebastian 
og Frederik kom ud af nærkampene 
med omtanke, der gav indtryk af Davids 
kamp mod Goliat.
Som ekstra sikkerhedsventil havde vi 
William på målstregen, og han tog hvad 
der kom fra Hals IF 2.
Vores angrebsspil kom delvist i gang, 
men ofte blev vores spillere eftertaklet 
mv., og ved et hjørnespark fik Marcus på 
reposten skudt mod Hals IFs mål. Det 
var tæt på, men overliggeren var i vejen.
Marcus og Jakob, begge U12 drenge, 
var i stand til at holde midtbanen, men 
Hals IFs til tider hensynsløse spil gjorde, 
at vi aldrig fik rigtig gang i positionsspil-
let.
Emil, Mads, Rasmus og Mikkel i an-
grebet blev holdt hårdt fysisk nede, og 
flere gange blev vores spillere brutalt og 
åbenlyst ureglementeret nedlagt – nogle 
gange dømt og andre gange ikke.  Hals 
IFs fortsatte deres spil. Fairplay viste 
Hals IF ikke efter vores vurdering.
Trods det hårde og hensynsløse spil fra 
modstanderen lykkedes det momentvis 
at etablere position- og kombinations-
spil, der udløste afslutninger i modstan-
dernes straffesparkfelt. 
Først ved en helt himmelråbende vold-
som handling fra en af Hals IFs spillere, 
trådte dommeren i karakter.
Under et af vores få momentvise kom-
binations- og positionsspil, fik Rasmus 
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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i højre side midt på modstandernes ba-
nehalvdel bolden fra Emil. Rasmus drib-
lede sig udenom Hals IFs forsvarsspiller 
og havde frit løb mod mål.
Handling: Hals IFs forsvarspiller ”kan-
tede” brutalt Rasmus, der måtte bæres 
ud fra banen. Jeg undlader at beskrive 
sindstilstanden ude på sidelinjen.
Dommer: Udvisning i 5 min. af Hals IFs 
forsvarsspiller.
Holdet var i chok over Rasmus´ hårde 
medfart, men vi fik holdt nullet hjem.
Det skulle senere vise sig, at vi havde 
mere i vente fra Hals IF !!!!!!!!!!!!!!!
3. Gruppekamp
Da vi ikke vandt over Hals IF2, skulle 
Vemmelev besejres for at sikre deltagel-
se i ”Champions Leauge”. Uafgjort kun-
ne måske også være nok, hvis Hals IF 
ikke slog Vildbjerg med mere end 2 mål.
Med det i baghovedet var taktikken lagt 
an til forventet hårdt spil fra Vemmelev, 
der ikke holdt sig tilbage med unoder.
Til tider var vi under hårdt pres, men Ma-
thias i målet holdt os inde i kampen.  Fra 
kampstart fik vi gang i vores spil, og efter 
2 min. løb Sebastian op ad højre fløj og 
spillede Emil fri til en friløber mod mål.
Emil: Koldblodig boldbehandling mål-
manden udplaceret med et fladt skud i 
venstre side. 1-0.
Glæden varede dog ikke længe, for 
Vemmelev udlignede kort efter på en re-
post efter hjørnespark. 1-1.
Vemmelev pløjede sig med brutalt og 
utiltalende fysisk spil gennem vores for-
svar, og efter flere forsøg fik Vemmelev 
det andet mål.
Sidst i første halvleg fik vores hold igen 
styr på tingene. Et frispark uden for fel-
tet blev lagt ind til Rasmus, som elegant 
undveg flere Vemmelev-spillere og ban-
kede bolden i kassen til 2-2.
I anden halvleg lykkedes det flere gange 

vores spillere at glide af på Vemmelev 
reglementerede- og ikke mindst uregle-
menterede taklinger, og det resulterede 
i flere nærgående forsøg på mål med 
bl.a. stolpeskud med bolden dansede på 
den forkerte side af målstregen, ligesom  
Rasmus under en stor chancemulighed 
blev brutalt nedlagt, og måtte bæres ud 
fra banen. 
Fodbold kan være uretfærdig. Under 
vores pres mod Vemmelev mål, blev 
bolden i contra skudt langt op ad banen 
mod vores mål, og vores fysisk under-
legne spillere kunne ikke hindre en 3-2 
scoring til Vemmelev. Med få minutter 
tilbage lykkedes det ikke at komme igen.
Skuffelsen var stor,  men aftensmad 
på Bones i Herning løftede humøret, 
og holdet var klar til at gå hele vejen i 
Euro-league, som officielt er navngivet 
Domino-Cup.
1/16 dels finale mod Hals IF 1
Med bange anelser efter første møde 
med Hals IF i gruppespillet, stod vi lør-
dag overfor et andet Hals IF hold. Dette 
Hals IF 1 hold var ikke på samme tek-
niske fodboldniveau, som det Hals IF 2 
hold vi havde mødt gruppespillet. Men 
dette Hals hold beherskede efter min 
opfattelse fuldt ud de samme utiltalende 
egenskaber, som Hals IF 2 viste i grup-
pespillet.
Det lykkedes hurtigt at få vores spil til at 
fungere, selv om vores spillere adskillige 
gange blev fældet.
Første reelle angreb mod Hals IF 1s mål 
blev udnyttet, da Rasmus scorede til 1-0 
efter indlæg fra venstre fløj.
Krumtappen i forsvaret, Kristoffer, tog 
en lang løbetur med bolden op ad midt-
banen. Ud for  straffesparksfeltet pla-
cerede han bolden i højre side uden 
for målmanden rækkevidde. 2-0 og på 
sidelinjen troede vi, der var lagt op til 
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Bliv kunde 
i Nykredit
Ring i dag og aftal et møde med en af 
vores rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder. 

Telefon 44 55 67 20

Gothersgade 17 
7000 Fredericia



13

champagnefodbold, da Rasmus med 1 
og Mikkel med 2 mål bragte os i front 
med 5-0.
Hals IF 1 fik efter hver scoring til 3-4 og 
5-0 efter reglerne yderligere en spiller 
mere på banen. Da vores hold begyndte 
at slappe lidt af i forsvaret, fik Hals IF 1 
med 3 mand i overtal reduceret til 2-5.
Holdet begyndte igen at tage tingene al-
vorligt. Kristoffer løb fra forsvaret frem til 
en bold, mens en Hals IF 1 spiller med 
skønsmæssigt 40% mere kropsvægt, 
løb mod Kristoffer, og smed sig ned på 
banen med begge fødder og støvle-
knopper fremad mod bold og Kristoffer.
Resultat: Kristoffer blev ramt på knæet 
og faldt skrigende omkuld med smerter.  
Dommer: Ingen sanktion. 
Dommer reaktion: Stoppede spillet, 
mens Kristoffer blev båret ud !!!!!!!!!!!! 
Yderligere blev kampen efterflg. skæm-
met af haglvejr, men det overgik ikke 
Hals IFs usympatiske spil. Kampen blev 
vundet 6-3. Emil scorede det sidste mål.
Resultat: Kristoffers knæ hævede, og 
han måtte udgå til 1/8 dels finalen.
1/8 dels finale
Hvor utroligt det end lyder, blev vi hel-
ler ikke denne gang skånet for et hold 
med ufine metoder. Brande IF var mod-
standeren, og retfærdigvis skal det næv-
nes, at Brande spillede hårdt og brutalt 
fodbold, men dog ikke i samme omfang 
som Hals og Vemmelev.
Med Mathias i målet med flere super-
redninger, og i gang med kombinations-
spillet udeblev effekten ikke. Ca. midt i 
første halvleg modtog Mikkel et indlæg 
i højre side ud for modstandernes straf-
fesparksfelt. Én dribling, hårdt placeret 
skud uden for målmandens rækkevidde, 
og Mikkel havde bragt os foran med 1-0.
Brande pressede også på, og det lykke-
des kort før pausen at få udlignet til 1-1.

I midten af 2. halvleg tog Emil sagen i 
egen hånd. Fra midt på banen tilkæm-
pede han sig en bold fra en modstan-
der, driblede forbi flere Brandespillere, 
og hamrede bolden i kassen til 2-1 fra 
kanten af straffesparksfeltet.
En forløsning der holdt kampen ud, og 
holdet var klar til dagens tredje kamp.
1/4 finale mod Dronninglund
Isposer på Kristoffers knæ havde fået 
bugt med hævelsen. En fysioterapeut, 
der også beherskede akupunktur, gjorde 
Kristoffer spilleklar efter grundig forun-
dersøgelse.
Dronninglund var et yderst fairspillede 
hold  med høj teknisk standard, og det 
blev en  velspillet og seværdig kamp, 
som begge hold havde andel i.
Det var ny situation at stå overfor en 
modstander, der ville og kunne spille 
ordentlig fodbold. Det blev champagne-
fodbold fra begge hold med flere gode 
chancer i begge ender af banen. William 
stod perfekt på målstregen, ligesom Kri-
stoffer, Sebastian, Frederik, Jakob og 
Marcus holdt taktikken på midtbanen og 
forsvaret.
I slutningen af første halvleg kørte Ras-
mus  i karrusel med Dronninglunds for-
svarsspillere. Mikkel modtog fra Ras-
mus et højt indlæg i feltet, hvor Mikkel 
han lavede ”kongemålet”, da han med 
ryggen til målet nikkede bolden bagover 
målmanden og ind kassen til 1-0.
I anden halvleg blev det til flere gode for-
søg fra begge hold, men William holdt 
buret rent. Midt i halvlegen tog Emil igen 
sagen i egen hånd, og driblede fra mid-
ten til modstanderens kant af straffe-
sparksfeltet, hvorfra bolden blev hamret 
ind mellem stængerne og uden chance 
for målmanden.

Forsættes side 21
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“Fryser  madammen – så ring til Mammen”

K.E. Mammen Fredericia ApS
Gl. Ribevej 65.

Tlf. 75 91 31 39.  Biltlf. 40 19 59 39

Everina’s systue
• Design og syning af tøj til børn og voksne
• Omforandring
• reparation

Pjedsted Kirkevej 19,  tlf. 7595 4041



15

Efterårsfest
Lørdag 27. oktober

kl. 17:30-02:00
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Køb din billet
på nettet inden
1. september

Pris 250,- kr.
inkl. kæmpe ta’selv buffet

Herefter er prisen 295,- kr.

Billetter købes på 
www.bredstrup-pjedsted.dk

80’er DJ

BARTORBEN CHRIS
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BPA har 3 forskellige TV-pakker !
Fuldpakke er standard TV-pakke i BPA

Fuldpakken med 60 TV-kanaler koster 405,- kr./mdr.

Vælg evt. en mindre TV-pakke:

Mellempakke med 35 TV-kanaler til 323,- kr./mdr.

Grundpakke med 26 TV-kanaler til 193,- kr./mdr.

Pakkeskift koster 325,- kr. inkl. moms

Bestil pakkeskift - mail til tv@bpanet.dk eller via brev til
bestyrelsen. Kontakt BPA’s bestyrelse hvis du har spørgsmål.

BPA er bare bedre og billigere!



Tirsdag den 26. februar kl. 19.00 
Generalforsamling i Foredragsforeningen 
kl. 19,30 Musikalsk underholdning og fællessang  
ved pianist Rasmus Skov Borring  

Rasmus Skov Borring er komponist og udøvende 
musiker, tidligere huspianist på ARoS Aarhus 
Kunstmuseum og debuterede i oktober 2007 med cd’en 
”Den danske sang”, som indeholder melodiske 
instrumentale fortolkninger af 20 sange fra den danske 
højskoletradition. 
I 2010 udkom hans 2. cd ”PIANO”, der indeholder 10 

egne instrumentale værker og også efterskolernes landsstævnesang ”Gi’ os 
lyset tilbage”, som Rasmus Skov Borring komponerede i forbindelse med 3854 
efterskoleelevers deltagelse ved DGI’s Landsstævne 2009 i Holbæk. I 2011 
udkom cd’en ”Den danske sang 2”, som er en opfølgning på 1’eren med flere 
nye og gamle danske melodier – fortolket på flygel. Rasmus Skov Borring 
ønsker at holde sangskatten levende og tilgængelig for nye generationer, og er 
komponist til en række af nye fællessange. 
 
Entre: Gratis for medlemmer.  (for gæster) 75,- kr. 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Kaffe, kage, øl/vand og frugt kan købes til alle foredrag –  
 
 
Ønskes yderligere oplysning kan det gives af bestyrelsen: 
                       
Formand:          Næstform.:     Kasserer:            Sekretær            Web-master 
Else Marie Vind      Orla Rudolf          Arne Jensen Else Marie Holch  Kirsten Kristensen 
Skovbøllingvej 4    Elboparken 36      Landsmosevej 41 Grønvangen 11      Ellegårdsparken 31 
Pjedsted                   Pjedsted.                Pjedsted              Pjedsted                 Bredstrup 
Tlf. 75954346         Tlf. 75954042          Tlf. 75954695 Tlf. 23239060        Tlf. 75815434 

 

Pjedsted - Bredstrup 
Foredragsforening 

Vinteren 2012 – 2013 

Du indbydes hermed til at berige dit liv med levende 
foredrag og samvær med andre interessante 
mennesker. Læs om de enkelte foredrag og afsæt tid i 
kalenderen. 

 
Alle foredrag afholdes i Pjedsted Forsamlingshus 

 
Medlemskontingent 150,00 kr. årligt. 

 
Husk!  
Som medlem får du foredragene til fordelagtig pris. 
Gæstekort, for ikke medlemmer, kan købes til hvert foredrag 

Se prisannonceringen under hvert foredrag 



Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 
Troels Kløvedal – kaptain på Nordkaperen og forfatter. 
Han holder foredrag om sine rejser og bøger 

Troels Kløvedal behøver næppe 
en længere introduktion. 
 Efter en lang årrække på 
verdenshavene i det gode skib 
Nordkaperen har han besøgt selv 
de fjerneste verdensdele.  
Som foredragsholder fortæller 

Troels Kløvedal med stor viden og entusiasme og derfor er et foredrag med 
Troels Kløvedal en fængslende oplevelse, der går på tværs af aldersgrupper. 
Troels Kløvedals foredrag vil i 2012  blive vist som Power Point, idet han har 
digitaliseret alle sine 30 film gennem de sidste 25 år. Dette gør, at han kan 
fremvise levende filmklip i sine fortællinger fra de mange togter på de syv 
have. 
 
Entre: Gratis for medlemmer (for gæster) 75,- kr. 
_____________________________________________________________________ 
Tirsdag den 30. oktober kl. 19,30 
Forfatter Erik Knoth, Fredericia 

Nyt foredrag om Hvidsten Gruppen 
Hvidsten Kro mellem Randers og Mariager var centrum  
for en modstandsgruppe, der opstod i marts 1943.  
Opgaven var at modtage våben og sprængstoffer  
nedkastet fra engelske fly. 
Hør om den legendariske kroejer Marius Fiil og hans 
familie, der blev et symbol på modstandskampen som 
en folkelig dansk bevægelse i samarbejde med de 
allierede. Gruppens indsats var desuden en 
medvirkende årsag til, at samarbejdspolitikken brød 
sammen i august 1943, og at Danmark endelig blev 

betragtet som en allieret nation. 
Hvidsten Gruppen lever i eftertidens minde med en næsten mytisk glans over 
sig. Det skyldes, at dens skæbne ramte usædvanlig hårdt ned i en enkelt 
familie og i et lille lokalsamfund, men også at gruppens medlemmer 
fremtrådte som udtryk for en stærk og kærnejysk oprindelse. 
 
Det er deres historie, vi skal høre. 
 
 
Entre: Gratis for medlemmer  (for gæster ) 75,- kr. 

 
 
Tirsdag 4. december kl. 19.00 
Adventsgudstjeneste i Bredstrup kirke med efterfølgende 
foredrag i Pjedsted forsamlingshus. 
Tidl. Biskop Erik Norman Svendsen, København  
Fra Nørrebro til Nørregade 
Vi har formået at få Erik Norman Svendsen til at forestå dette 

traditionsrige arrangement 
Fra 1992 til 2009 var Erik Norman Svendsen 
biskop over Københavns Stift. En sådan mand, 
går der naturligvis rigtig mange historier om. 
Mærkeligt er det da derfor heller ikke, at 
biskoppen har benyttet sit første år efter sin 
afsked, til at skrive på sit eftermæle. Det er 
nemlig tydeligt, at det har været ham 
magtpåliggende at få fortalt sin side af nogle af 
disse historier, så de mange fortællinger, der altid 
går i svang, hvor mennesker har deres gang i 

magtens korridorer, ikke får lov at stå uimodsagte. 
 
Aftenen er i samarbejde med Menighedsrådet 
 
Entre: Gratis 
 
Tirsdag den 22. januar kl. 19,30 
Bedemanden fra Kerteminde 
Nils-Peter Holm 	  
Jeg elsker den brogede verden… 

Med stor humor fortæller Nils-Peter Holm 
om sit spændende liv. Altid har humor gået 
hånd i hånd med alvoren i hans liv, vi tages 
med på en spændende rejse fra sygeplejen, 
som plejehjemsleder og nu som bedemand 
i Kerteminde på 16. år. 
Så spænd sikkerhedsselen, for som han 

siger: Glæde og humor er det eneste, der bliver større af at blive delt. 
Hans bog: ”Det sidste”, vil han også kommentere og vise os. 
 
Entre: Gratis for medlemmer  (for gæster) 75,- kr. 



Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 
Troels Kløvedal – kaptain på Nordkaperen og forfatter. 
Han holder foredrag om sine rejser og bøger 
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verdenshavene i det gode skib 
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Entre: Gratis for medlemmer  (for gæster ) 75,- kr. 
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går der naturligvis rigtig mange historier om. 
Mærkeligt er det da derfor heller ikke, at 
biskoppen har benyttet sit første år efter sin 
afsked, til at skrive på sit eftermæle. Det er 
nemlig tydeligt, at det har været ham 
magtpåliggende at få fortalt sin side af nogle af 
disse historier, så de mange fortællinger, der altid 
går i svang, hvor mennesker har deres gang i 

magtens korridorer, ikke får lov at stå uimodsagte. 
 
Aftenen er i samarbejde med Menighedsrådet 
 
Entre: Gratis 
 
Tirsdag den 22. januar kl. 19,30 
Bedemanden fra Kerteminde 
Nils-Peter Holm 	  
Jeg elsker den brogede verden… 

Med stor humor fortæller Nils-Peter Holm 
om sit spændende liv. Altid har humor gået 
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med på en spændende rejse fra sygeplejen, 
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Så spænd sikkerhedsselen, for som han 
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Kunstmuseum og debuterede i oktober 2007 med cd’en 
”Den danske sang”, som indeholder melodiske 
instrumentale fortolkninger af 20 sange fra den danske 
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I 2010 udkom hans 2. cd ”PIANO”, der indeholder 10 
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lyset tilbage”, som Rasmus Skov Borring komponerede i forbindelse med 3854 
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udkom cd’en ”Den danske sang 2”, som er en opfølgning på 1’eren med flere 
nye og gamle danske melodier – fortolket på flygel. Rasmus Skov Borring 
ønsker at holde sangskatten levende og tilgængelig for nye generationer, og er 
komponist til en række af nye fællessange. 
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2-0 og nu skulle dén være hjemme. Men 
et kæmpe pres fra Dronninglund resulte-
rede i en fuld fortjent reducering, efter et 
langt udspark fra målmanden.
Vores forsvar kom op på mærkerne og 
holdt modstanderne fra fadet, indtil dom-
meren fløjtede kampen af.
Semifinale
Søndagens semifinale modstander var 
Spansbjerg IF, der ligesom Dronning-
lund var et godt teknisk hold og fairspil-
lende. Det blev en semifinale, som ”hav-
de alt”. I forvejen følte vi fra sidelinjen, at 
vi i de tidligere kampe havde været hele 
følelsesregistret igennem. Men vi skulle 
åbenbart mere igennem.
Selv efter en god nats søvn, var træthe-
den begyndt at melde sig hos drengene, 
som dog blev peppet godt op af træner-
staben.Kampen første chance var en 
friløber mod målet til Spangsbjerg, men 
Mathias reddede os mirakuløst fra en 
katastrofestart. 
Vi fik rystet chokket af, og kombinations-
spillet begyndte at flyde, men mål kom 
der ingen af. Vi var tæt på 2 gange med 
stolpeskud fra Mikkel og skud på over-
liggeren fra Kristoffer.
Holdet gik i stå og virkede trætte og 
umotiveret, og inden pausefløjtet havde 
Spangsbjerg bragt sig foran med 2-0.
Til anden halvleg blev William sat i må-
let, og holdet fik i pausen en peptalk, 
som tilsyneladende ikke havde nogen 
effekt i starten af 2. halvleg.
Med  5 minutter tilbage af kampen, blev 
der fra cheftræneren anvist, at der skulle 
afsluttes med langskud. Mads blev skif-
tet ind, og det gav saltvandsindsprøjt-
ning i angrebet.  Doktrinen blev fulgt, og 
Emil reducerede til 1-2 på et brag af et 
langskud.
2 minutter igen. Emil hamrer igen et 

langskud mod Spangsbjergs mål, og 
Rasmus, som har næse for reposten, 
var på det rette sted i straffesparksfeltet 
og udlignede til 2-2.
2-2 i mål og lige med 3 hjørnespark til 
hvert hold, skulle der straffespark til af-
gøre kampen.
William blev kampens helt, da han tog 
Spangsbjergs første straffespark. Da 
Marcus, Emil og Sebastian var usvigeli-
ge sikre med deres straffespark, var hol-
det i finalen med en samlet sejr på 5-4.

Finale
Et par timer senere hed finalemodstan-
deren Aabyhøj. Det var også et velspil-
lende teknisk godt hold, der også spil-
lede reglementeret fodbold.
Drengene havde glemt alt om træthed 
og var opsatte på, at denne gang skulle 
det være.
Det startede også godt. Vores andet 
angreb mod Aabyhøjs mål gav pote, da 
Emil blev spillet i fri position på midten af 
banen. Herfra tog Emil sit velkendte so-
loløb mod Aabyhøjs mål. Emil var hård 
og kynisk med et hårdt fladt skud til 1-0.
Men … Aabyhøj var eksperter i hjørne-
spark. En 13 årig dispensations spiller, 
der var et hoved højere end samtlige 
spillere på banen, omsatte et hovedstød 
efter hjørnespark til 1-1.
Mads trådte i karakter. Han havde lovet 
et mål i finalen, og det løfte holdt han. 
Fra højre fløj taklede han sig forbi Aa-
byhøjs sidste forsvarsspiller. Fra en for-
holdsvis spids vinkel blev bolden banket 

Forsat fra side 13
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Tlf.: 75 95 41 66  •  Mobil.: 40 62 41 66
Mail: hkren@mail.dk

Akupunktur
Hovedpine – lændesmerter – infertilitet – øjenforkalkning – astma 
– menstruationsproblemer – høfeber – tinnitus – tennisalbue – fros-
sen skulder – maveproblemer – infertilitet – gigt – svimmelhed – 
blodomløb – migræne – stress – søvnproblemer – med mere

akupunktet.net • Tove Bisgaard • tlf 2147 7337

BPI er nu ved at være klar til efterårstur-
neringen, denne gang skal vi desværre 
spille i serie 3 efter 2 nedrykninger i 
træk, men mon ikke klubben har fundet 
sit foreløbige naturlige niveau. Vi skal 
fortsætte vores generationsskifte, og det 
gør vi ikke uden sportslige udfordringer, 
specielt ikke i så lille en klub som vores. 
BPI har i sommerpausen mistet Søren 
Them, der flytter til Erritsø, målmand 

Tim Madsen flytter til Falster, og Thomas 
Zentio overvejer i øjeblikket en fremtid i 
Fredericia FF, vi håber dog, at han bliver 
i BPI. Dan Jensen stopper og spiller i 
stedet Oldboysfodbold. Det baner vejen 
for comeback til Martin Gaarde, og vi hå-
ber også meget på, at Kent Juhl kommer 
igang igen, endvidere er der tilsynela-
dende flere unge BPIer, som er kommet 
hjem fra efterskole, og som forhåbentligt 

ind mellem målmand og stolpe til 2-1.
I anden halvleg kom forskellen mellem 
et hold med 7 stk. U10 spillere mod et 
hold med fuld besætning af U12 spillere. 
Ved første hjørnespark gentog Aabyhøj 
kunststykket og udlignede til 2-2, og lidt 
senere gav et gennemspillet angreb mål 
til 3-2.
Der var ikke flere kræfter i drengene til at 
gentage kunststykket fra semifinalen, og 

3-2 til Aabyhøj blev finaleresultatet.
Vildbjerg Cup anno 2012 var slut, og vi 
drog trætte hjem med rygsækken fyldt 
op med sportslig og social succes. Jeg 
håber, at arrangørerne næste år vil fo-
kusere på fairplay, så fodboldspillet ikke 
bliver skæmmet af ufine og utiltalende 
metoder.
Tak til trænere, spillere og fanskaren, og 
jeg ser frem til vi ses  på BPIs anlæg.

Kurt Kingod 
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Træningstider for BPI fodbold ungdom

Hold Træner Udendørs-
træningstid

Indendørs-
træningstid

Årgang 2007, 
2006, 2005 

Træner søges Tirsdag 
kl. 16:30-17:30

Fredag 
kl. 15:30-16:30

U-9 Drenge
(årgang 2004)

Christian Specht
Lars Lodahl

Mandag og onsdag 
kl. 17:00-18:00

Mandag 
kl. 16:30-17:30

U-9 Piger
(årgang 2004)

Jørgen Hansen Onsdag 
kl.17:00-18:00 

Torsdag 
kl. 16:00-17:00

U-11 Drenge
U-12 Drenge
(årgang 2001-02)

Martin Hougaard
Kim Okke Hansen

Mandag og onsdag
kl. 17:00-18:30

Lørdag 
kl. 10:00-12:00

U-14 Drenge
(årgang 1999-2000)

Anders Gregersen Mandag og onsdag
kl. 16:30-18:00

Mandag 
kl. 17:30-18:30

(ret til ændringer forbeholdes)

starter op igen i den gule trøje. Bl.a. har 
vi store forhåbninger til Anders Ladega-
ard mfl.
Det bliver dog vanskeligt. Vi er kommet 
i en hård serie 3 række med følgende 
hold: Den Bosniske, Erritsø, Fredericia 
FF, Kolding KFUM, Seest B, Vejle FC og 
Vinding. Vi starter turneringen den 12/8 
mod Vejle FC, der er favorit til opryk-
ningen sammen med Erritsø. Vejle FC 
trænes af den tidligere BPI træner Finn 
Klein Sørensen, han er i mellemtiden 
også blevet formand for Vejle FC. BPIs 
målsætning er at stabilisere os i serie 
3, dvs. vi skal ramme en placering mel-
lem nr. 3 til 5. Vi håber, at nedrykningen 
bliver en sag mellem Seest og Vinding, 
men vi skal simpelthen ud og have nogle 
point og nogle succesoplevelser.
Vi har 2 store udfordringer i efteråret, 
den ene bliver at få forhandlet vores ho-

vedsponsorat på plads, vi håber virke-
lig at Spar Nord vil forlænge aftalen. En 
anden stor udfordring bliver at få samlet 
folk til at male vores klubhus, det trænger 
hårdt til en gang maling. Vi satser på lør-
dag den 8. september. Alle der hjælper, 
vil blive tilbudt en billet til efterårsfesten. 
Ungdomsafdelingen er der nogenlunde 
styr på, dog mangler vi tilsyneladende 
en permanent træner til vores U6. Det 
bliver spændende at se, hvordan U14 
klarer sig med ny træner, men jeg er 
overbevist om, at Anders Gregersen vil 
klare at løfte arven fra Michael Sand, der 
iøvrigt har ydet en stor indsats, som vi 
siger tak for. Heldigvis kan vi forhåbent-
lig snart sige på gensyn til Michael.
U10-11 har være til Vildbjerg Cup - mere 
herom andet sted i bladet. Men alle hold 
ønskes held og lykke med efterårsturne-
ringen.
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Det er ærlig snak…

… når vi siger  
velkommen hos os
Det ligger i sagens natur, at lokalt 
sammenhold spiller en stor rolle hos 
os. Derfor kan du roligt gå ud fra, at 
vores velkomst altid er ægte, når du 
kommer i banken eller henvender 
dig på anden måde.

Giv din økonomi en chance
Hvordan har din økonomi det? Vi 
gennemgår dine konti og skræd-
dersyr den bedste løsning til dig. 
Kontakt kunderådgiver Annette 
Vestergård Hansen på tlf. 7620 3962 
eller email avh@vb.dk og aftal en
uforpligtende snak over en kop kaffe. 

NB-klub er på Nyager 12 i  
Bredstrup.   
Vi mødes på onsdage fra  
kl. 15.30 til kl. 16.30
NB-klubben er Nyager Børneklub, som 
er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.
Ledere er Gunhild og Bjarne Gertz 
Olsen, tlf. 75 95 43 17

Kjærhuset
Håndlavet glas
smykker mm.

Anna Kristensen
Surkjærsgyde 23, Pjedsted

7000 Fredericia
Tlf.: 23 42 45 66
Ring for aftale
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Sommerfestudvalget siger tak 

En fantastisk uge 24 er veloverstået, og hvilken 
uge ...
Den forløb helt fantastisk og langt ud over hvad 
vi i Sommerfestudvalget havde forestillet os og 
kunne have ønsket. Med opbakning af over 100 
personer både onsdag og torsdag, var vores for-
ventninger virklig skruet op til weekenden. 
Forventninger, som I alle var med til at indfri til 
fulde. Tusind tak - det var helt fantastisk at mær-
ke den opbakning, I har givet Sommerfesten.
Det var dejligt at mærke de mange positive tilken-
degivelser til vores store nye tiltag, som vi havde 
arrangeret i år - Santrolløbet. Vi er meget stolte 
over donationen på 5.890 kr., som vi med jeres 
hjælp kunne sende til Børnecanserfonden.
Der skal her lyde en stor tak til alle sponsorer og 
frivillige, der på den ene og anden måde har gjort 
det muligt at afvikle Sommerfesten.

Tiden er nu kommet, hvor vi har valgt at stoppe i 
Sommerfestudvalget. Vi er overbevist om, at der 
også i fremtiden vil bliver afholdt Sommerfest i 
Bredstrup-Pjedsted. Det er utrolig vigtigt for et lil-
le lokalt samfund, at have et samlingspunkt, hvor 
vi alle kan mødes i hyggeligt og uforpligtende so-
cialt samvær på kryds og tværs af alder, forenin-
ger og aktiviteter. 

Vi håber at en ny initiativrig gruppe vil fortsætte 
arbejdet, og tage udfordringen op med at arran-
gere Sommerfesten. Mulighederne er mange, 
der skal bare  ndes nogle til at holde fast i tøj-
lerne. 

Vi håber at se jer alle til Sommerfest i 2013.
Mange tak for jeres støtte

Eva Jespersen
Helle Specht
Søren Storm

Thomas Jensen
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Fart over feltet teltet, var ved dette års 
sommerfest noget helt nyt fra håndbold. 
Det var godt at se, at alle gav sig 100% 
og nogle 110%. Vi har vedlagt billeder af 
topscorerne fra de enkelt dage. Kan se 
ud fra hastighederne, at vi glæder os til 
at se jer til træning i dette års håndbold-
sæson.
I år prøver vi noget helt nyt, nemlig 
håndbold fitness, se mere på www.dhf.
dk under aktiviteter. Det henvender sig 
til de unge på over 30+. Håber i har set 
indlægget på Bredstrup-Pjedsted net, el-
lers er det stadig at se derinde. På nettet 
har vi også lagt dette års foreløbige træ-
ningstider. Disse kan ændre sig lidt, alt 
efter hvor mange vi bliver. Håber selvføl-
gelig, at vi er mange flere end sidste år.  

Men her lige en reminder på tiderne:
U8 drenge & piger, tirsdag kl. 16.00-
17.00.
U10 piger - tirsdag kl. 17.00-18.00.
U12 piger - tirsdag kl. 18.00-19.00 & 
torsdag kl. 18.00-19.00.
U14 drenge - tirsdag kl. 19.00-20.00 & 
torsdag kl. 17.00-18.00.
Herre serie 4 - tirsdag kl. 20.00-21.30.
Håndbold fitness tirsdag kl. 20.00-21.30, 
se mere på www.dhf.dk under aktivite-
ter. Det henvender sig til unge fra 30+, 
og har udgangspunkt i puls, power, play.
Vi glæder os til endnu en sæson med 
fuld fart over feltet.



27

Så bliver det efterår på tennisbanerne. 
Efter en blandet sæson, hvad vejret an-
går, håber vi på godt vejr i september og 
oktober. Banerne bliver først lukket, når 
den første frost sætter ind. Vores med-
lemstal i sæson 2012 er dalet! Kan det 
passe, at der ikke er flere seniorer, der 
ønsker at prøve denne sjove og sociale 
sportsgren. I kan stadig nå at prøve at 
spille, så henvend jer til tlf. 75954318 el-
ler mail på aalj@pc.dk.
Sidste sæson var ungdommen bare på! 
Men i år har der også været mange nye 
og ikke så mange, der havde lyst til at 
fortsætte i denne sæson. Så !!! Der er 
nogen der har en nøgle, som vi meget 
gerne vil tilbagekøbe.
Vores spil sammen aftener har også i år 

været populære, de slutter med udgan-
gen af september.
Klubmesterskaber d. 1. og 2. september 
for seniorer.
Vi håber mange af vore spillere har re-
serveret denne weekend til at deltage. 
Så får vi de sjoveste og mest spænden-
de kampe. Præmierne plejer at være 
dejlig rødvin - så der er da også der no-
get at spille for.
Ungdommen har deres egen afslutning, 
det bestemmer trænerne, hvornår den 
skal løbe af stabelen.
Vores turneringskampe under DGI er 
færdigspillet. Der var ingen puljevindere, 
men vi har haft gode kampe med omeg-
nens tennisspillere.
God efterårssæson til jer alle.

Aase Jørgensen



28

”Alle snakker om vejret – men ingen gør 
noget ved det”  (Storm P- citat). Nej, det 
kan vi heldigvis/(muligvis) ikke. Men her i 
august, hvor det store samtaleemne har 
været det elendige sommervejr, må vi i 
Seniormotion konstatere, at vi har haft 
vores udendørsaktiviteter tirsdag for-
middage fra kl. 9 til 11, hvor vi fra 1. maj 
og til 31. juli (14 tirsdage!) har haft fint 
vejr til krolf og tennis. Så måske gælder 
det om at vælge de rigtige tidspunkter?
Når dette nummer af Fokus udkommer, 
er vi kun godt en måned fra, at vi igen 

går indendørs. Det sker fredag d. 5. ok-
tober kl. 9 med de sædvanlige aktivite-
ter, men husk at der også er mulighed 
for at benytte hallens motionsredskaber 
(romaskine, cykel og løbebånd).
Inden da vil du blive opfordret til at ind-
betale et sæsonkontingent for perioden 
fra 1. oktober 2012 til 30. april 2013  på 
325 kr.
Vi regner også med, at vi her i sensom-
meren skal på en lille udflugt for motio-
nister og bladomdelere, men det hører I 
nærmere om.

Mogens Lundø

Smidstrup Smede- og Autoværksted
v/ Bjarne Laursen

Madekærvej 1 • Smidstrup • 7000 Fredericia
Tlf. 75 86 00 28  •  Fax 75 86 07 58

E-mail elsebeth@smidstrup-auto.dk
privat: Elbovænget 17, Bredstrup, tlf. 75 95 40 08
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Børne- / Ungehold
Holdnavn Træningstid Instruktør(er)

1 Baby-rytmik - 1 år Fredag, kl. 9.00 - 9.40 Kristine
2 Forældre-barn Mandag, kl. 16.15 - 17.15 Yvonne
3 Far-barn Lørdag, kl. 9.00 - 10.00 Morten, Alex og Stig
4 Ildfluer 3 - 4 år Tirsdag, kl. 16.00 - 17.00 Tine, Christina, Katja, Mie, Camilla og 

Ane Mai
5 Krudtugler 4 - 5 år Tirsdag, kl. 17.00 - 18.00 Kristine, Dorthe, Heidi, Majken og Kas-

per
6 Piger 0. - 2. kl. Tirsdag, kl. 17.15 - 18.15 Mette, Anette, Katrine og Trine
7 Spring 2. - 7. kl.** Mandag, kl. 17.00 - 19.00 Jørgen, Lars, Henrik, Bo og Sofie
8 Rytme 3. - 6. kl. Torsdag, kl. 17.00 - 18.00 Pernille og Henriette

Voksenhold
Holdnavn Træningstid Instruktør(er)

9 Vakse Quinder - 25 +* Mandag, kl. 18.30 - 20.15 Trine

10 Puls / Styrke Mandag, kl. 18.30 - 19.30 Yvonne

11 Kondikarle* Mandag, kl. 19.30 - 20.30 Ella
12 Motionsdamer Onsdag, kl. 19.00 - 20.00 Mona
13 Zumba Torsdag, kl. 19.00 - 20.00 Tine

Sæsonstart i uge 36 - * kondikarle dog i 
uge 37 og Vakse Quinder i uge 38-
Holdene træner i Bredstrup-Pjedsted 
Hallen eller gymnastiksalen.
**Spring 2. - 7. kl. har dog fået mulig-
hed for at træne på Gymnasiet, hvor der 
netop er kommet springgrav og nedgra-

vet trampolin. Vi kan evt. hjælpe med at 
koordinere kørsel.
Der åbnes for tilmelding og betaling d. 1. 
september 2012 på 

www.bredstrup-pjedsted.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Trine på mobil 5118 2433.

Jubiiii så er vi klar.
Mandag den 3. september starter sæso-
nen i BPI Gymnastik og vi GLÆDER os 
til at komme i gang!

Nedenfor er sæsonprogrammet – og på 
hjemmesiden kan du læse mere om de 
enkelte hold.
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Vi danser allesammen sammen: Gam-
le, unge, børn og alle dem midt i mel-
lem. Så tag din mor og/eller far med, - 
dine børn med, - din bedste ven, nabo, 
kollega osv, -  bare kom! 

På gensyn, når:
Silverrado Ranch Linedancers starter 
op igen tirsdag 28. august 2012.

Vi danser hver tirsdag i Bredstrup-
Pjedsteds- Fællesskoles gymnastiksal.

Kl. 18.00 - 18.55 Let begynder hold 
(ingen eller kun lidt kendskab til line-
dance)
Kl. 19.00 - 20.10 Hyggehold (let øvet)
Kl. 20.15 - 21.30 Øvet hold

Husk: Indendørs fodtøj til at danse i, og 
vand.

Instruktører: Jette Matthiesen og Maj-
britt Hansen
Ring evt: Majbritt Hansen mobil 
28652214 eller se på 

www.sr-linedancers.dk 
for mere info. 
På gensyn!

Silverrado Ranch Linedancers

Morten Valdemar Knudsen • Skovkrogen 26 • 7000 Fredericia • Tlf.: 23 96 61 61 

•Om- og tilbygninger
•Nye vinduer   

•Carport/Garage 
•Nyt tag

•Små reparationer 
•Isolering

•Udgravning af sokkel
•Støbning af betongulv

Tømrer- og betonarbejde af højeste kvalitet
Store og små opgaver udføres       

www.valdemarbyg.dk Tjek det ud....
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Gym7000 - ny gymnastikforening i 
Fredericia

BPI Gymnastik er med i GYM7000, som 
er en helt ny forening i Fredericia. Alle 
Fredericias gymnastikforeninger er gået 
sammen om at styrke spring- og rytme-
gymnastikken for de unge i byen.
Foreningen har to hold
·      10 – 14 år, holdet træner søndag kl. 
14.00 - 15.45
·      15 +, ynglingeholdet træner søndag 
kl. 16.00 - 18.00
10-14 holdet:
Holdet er et tilbud til gymnaster i alde-
ren 10-14 år, der gerne vil udvikle de-
res gymnastikkompetencer. Her kan de 
få fællesskab med gymnaster fra andre 
foreninger på tværs af alle byens gym-
nastikforeninger.
Der er et kriterium for at gå på 10 – 14 
holdet, at man er aktiv på et hold, i en 

anden gymnastikforening, dvs. man skal 
have en tilknytning til en anden lokalfor-
ening
Ynglingeholdet:
Gym7000 byder også på et ynglingehold 
for unge i alderen 15 år og opefter. Her 
vil der være en rytmedel og en spring-
del.  De to hold træner på samme tid.
Også på ynglingeholdet skal man have 

tilknytning til en lokalforening for at del-
tage.
Begge hold træner på Fredericia Gym-
nasium, Nørrebrogade 88, 7000 Frede-
ricia.
Første træning er søndag den 16. sep-
tember.
Er du blevet nysgerrig, så mød op til den 
første træning og prøv at være med.
Se mere på foreningens hjemmeside 
www.gym7000.dk

Stillingsannonce
BPI fodbold søger en person eller en gruppe personer, 
som kunne tænke sig at stå for driften af kiosken i klub-
huset. Du/I vil selv kunne få medind ydelse på indhol-
det/formen for kioskdriften (åbningstider, varesortiment 
etc.). Kontakt undertegnede, hvis du er interesseret, el-
ler kender nogen som kunne være det - så kan vi sam-
men  nde ud af, hvordan kiosken skal drives.

Jørgen Hansen
tlf. 75954305 / 25271311
jh@bredstrup-pjedsted.dk
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B · 7000 Fredericia · Telefon 75 92 42 44 · www.fredericia-autoservice.dk

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 
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Karet magervej 1 9 A
7 0 0 0 Fredericia
Tlf . 7 5 9 5 4 4  3 3

www.havkajakken.dk

Havkajakken & Friluftsliv ApS
Godt  udst yr... t il sikre oplevelser!

Mandag-tirsdag 0900-1700
Onsdag lukket
Torsdag-fredag 0900-1700
Lørdag 0900-1200
Eller efter aftale

Telefon 75 92 90 90
Børkopvej 33
7000 Fredericia

www.salonmarianne.dk
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Fortegnelse over foreninger og råd i Bredstrup-Pjedsted
HUSK at indsende rettelser til os på fokus@bpanet.dk

Andelsboligforeninger
– Pjedsted 1
Christen Keld Hansen
Landsmosevej 17, 75 95 45 35
– Grønvang
Søren Kjærsgaard
Grønvang 1, 75 95 48 15

Arbejdernes Boligforening
Den Gamle Præstegårdshave
Tonny Andersen, 
Pjedstedvej 54A, 2892 7170

Bredstrup og Pjedsted Menighedsråd 
Bjarne Gertz Olsen, Nyager 12
75 95 43 17

Bredstrup-Pjedsted Antennelaug
Bent Christensen, Elbosvinget 6,
75 95 43 68
 
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 
Kontaktperson Lone Herbst Nørgaard
Elboparken 30, 28 56 98 30

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Skolesvinget 1,

Bredstrup-Pjedsted Hallen
Halinspektør: Poul Jensen, 75 95 45 84
Formand: Carsten Jørgensen, Nyager 1, 
75 95 47 02

Børnehaven „Klokkefrøen”
Landsmosevej 2, 75 95 43 12
Formand: Stefan Nüchel, Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75

Det lille Fjernsyn
web: www.bredstrup-pjedsted.dk
email: vi-ses@detlillefjernsyn.dk
Erik Kleemeyer, 41 43 74 78

Elbospejderne, DDS
Gitte Riber, Toftevej 5, 22 75 61 33
www.elbospejderne.dk

Grundejerforeningerne:
– Elbo:
Torben Jensen, Elbosvinget 11
tjeatsped@hotmail.com
– Ellegaardsparken:
Jens Pagh, Ellegårdsparken 29
75 95 49 99
– Gl. Pjedsted:
Stefan Nüchel, Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75, stefan-n@mail.dk
– Landsmosen:
Jørgen Hansen, Landsmosevej 33,
75 95 43 05
– Nyager:
Kennneth Lauersen, Nyager 7, 
22 94 85 78, laursen@bpanet.dk
– Skrænten:
Jørgen Møller, Elbokrogen 19,
75 95 45 79

Jagtforeningen
Finn Johansen, Fiskebækvej 32,
75 95 46 15

Nyager Børneklub
Gunhild Olsen, Nyager 12, 75 95 43 17

Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening
Else Marie Vind, Skovbøllingvej 4,
75 95 43 46

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus
Kjeld Hindkjær, 75 95 40 93 
Formand: Arne Jensen, 
Landsmosevej 41, 75 95 46 95

Pjedsted Vandværk
Formand: Niels Ladegaard Jensen, 
Fiskebækvej 5, 75 95 46 09 
E-mail: landsmosevej17@gmail.com

Silverrado Ranch Linedancers
Lizzie Jessen, Skjoldborgsvej 34, 
53 27 59 80, lizziebjessen@gmail.com

Skolebestyrelsen
Michael B. Sørensen
Elbovænget 23, Bredstrup
75 92 92 85 

Sognepræsten
Ole Engberg, Bredstrupvej 128, 
75 95 40 24
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v/Henriette Mellin

Peder Bøgvads Vej 10

7000 Fredericia

Salon

Olios
Tlf.: 26 82 04 52

GOTHERSGADE 10 • FREDERICIA • TLF. 75 92 37 00
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Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
Bestyrelse:
Formand: Karl Anker Thomsen Fiskebækvej 30 28 10 72 65
Kasserer: Karen Boysen Tornsagervej 1 40 17 21 21
Medlemsadm.: Rita Pedersen Enghavevej 5 24 25 16 79
Sekretær: Anja Tofte Larsen Børkopvej 5 51 92 23 35
Badminton: Karin Ottesen Bredstrupvej 117 20 85 04 23
Blad: Jette Schildt Elbovænget 2  26 12 45 52 
Fodbold: Jørgen Hansen Landsmosevej 33 75 95 43 05
Gymnastik: Trine Hansen Landsmosevej 35 51 18 24 33
Håndbold: Dennis Nymark Nyager 23 30 31 33 83
Skydning: Lars Kring Mortensen Elbovænget 19 75 95 45 85
Tennis: Aase Jørgensen   Elboparken 19 75 95 43 18

Udvalg:
Badminton:
Karin Ottesen *) 20 85 04 23 
Lotte Lissau 75 95 48 38
Arne Pedersen 75 95 40 27
Gert Agner Rasmussen 28 55 10 40 
Mette Kusk Jensen 26 12 45 41 
Jette Dall  

Blad:
Jette Schildt   *) 26 12 45 52
Lene Christensen   75 95 47 46 
Thomas Fragtrup 25 39 15 44

Fodbold:
Jørgen Hansen   *) 75 95 43 05
Eva Jespersen 40 45 44 76
Anne-Marie Hansen 29 92 69 95 
Stig Andersen 
Claus Labich 20 68 10 72 
Kurt Kingod 
Michael Sand 41 90 14 18
Christian Schriøler

Håndbold:
Dennis Nymark *) 30 31 33 83 
Annette Laursen 75 93 33 77
Mette Rehmeier-Madsen 75 95 45 75 
 
Eventuelle rettelser – henvendelse til 
Jette Schildt, Elbovænget 2, Tlf. 26 12 45 52
mail: bpi.fokus@gmail.com 

Gymnastik:
Trine Hansen *) 51 18 24 33
Anette Papsø Møller 75 95 48 24
Linda Bang 22 94 66 44
Yvonne Christiansen 60 11 09 44
Jette Bojesen 46 95 10 63

Seniormotion kontaktpersoner:
Aase Jørgensen  75 95 43 18
Mogens Lundø 75 95 42 78
Jørgen Jakobsen 75 95 42 90

Skydning:
Lars Kring Mortensen   *) 75 95 45 85 
Preben Sørensen    23 45 79 07 
Bo G. Madsen 28 44 33 79
Thomas Sørensen 75 95 40 05 
Bent Knudsen 29 21 72 05
Tonni Leth 40 42 90 30 
Søren Madsen

Tennis:
Aase Jørgensen  *) 75 95 43 18
Ejgild Christensen 75 95 41 28
Flemming Wollenberg 75 95 42 55
Brian Sørensen 75 95 44 70
Peder Skjødeberg 75 95 41 07

*) = Formand for udvalget




