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Velkommen fra bestyrelsen. 
 
Bramdrupdam Borgerforening ha ber du og din familie er glade for at bo her. 

Vi har et godt forenings- og forretningsliv og en stor lokal folkeskole.  

Skønne naturomra der næsten uden for døren og et sammenhængende stisystem, gør 
Bramdrupdam til noget helt specielt. 

Vi ha ber, at du og din familie vil blive medlem af Bramdrupdam Borgerforening og vi 
glæder os til at se dig til  vores arrangementer. 

 

 
 

 

 

 

Lån lyskæden til privat fest. 
 
Som medlem af Borgerforeningen kan du gratis lå ne en lyskæde med kulørte pærer til 

private fester.  

For ikke medlemmer kan lyskæden lejes for kr. 100,00 

Henvendelse: 

Benny Pedersen Kringsvej 71, tlf. 75 51 87 10 eller  

                                                                 på  måil. formånd@bråmdrupdåm.net 
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Ny info stander 
Bramdrupdam Borgerforening har sammen med Lokalhistorisk Forening, Kirken, Toften og Bram-
drupdam Fodbold Golf opstillet en info stander ved SuperBrugsen pa  Centervej.  

En info tavle hvor aktuelle opslag samles. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er Bramdrupdam Borgerforening?           
 

Bramdrupdam Borgerforening gør Bramdrupdam til et godt og aktivt sted at bo. Dels ved hyggelige 
sociale arrangementer, og dels ved en aktiv indsats for omra det. 

Foreningen vil:    

 

 Markere Bramdrupdam som en særlig bydel 

 Tage sig af dine interesser som ba de ung og ældre Bramdrupdammer 

 Beskytte vores smukke rekreative og børnevenlige omra der 

 Bidrage aktivt til Bramdrupdam-hallernes udvikling, sa  vi har et samlingspunkt – til  

 ba de idræt og fest 

 Fastholde vores hyggelige traditioner med Sct. Hans fest og julearrangement hvert a r  

 Arrangere hyggelige events til styrkelse af fællesskabet i vores lokalsamfund 

 Afholde virksomhedsbesøg og udflugter 
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Bramdrupdam Borgerforening er en frivillig forening der IKKE modtager støtte fra 

Eks. grundejer foreninger eller lokalråd? 

Ved at blive medlem af Borgerforeningen, er du automatisk medlem af Bramdrupdam Lokalråd. 

Du kan kun støtte os ved indbetaling af det årlige kontingent på Kr. 125,00 

__________________________________________________________________ 

Benyt det vedlagte girokort, eller overfør beløbet til Borgerforeningens bankkonto i  

Spar Nord:      9277 4572803576 

Alternativt kan beløbet betales kontant til kassereren se side 22.  

ELLER MOBILE PAY /SWIPP PÅ TLF. 21 67 64 42 

 

MEDLEMMER FÅR TILSENDT MEDLEMSKORT – DETTE VIL KUNNE BENYTTES TIL  

KOMMENDE ARRANGEMENTER SAMT OPNÅELSE AF MEDLEMSFORDELE. 

Konkurrence 

Den 29. december trækkes der lod blandt alle registrerede medlemmer af  

Bramdrupdam Borgerforening om en flot nytårskurv. 

  

Vinderne får direkte besked, og bliver offentlig gjort på Facebook. 

Medlemmer af borgerforeningens bestyrelse – eller disses husstande – kan ikke deltage i konkurrencen. 

 

Formand Benny Pedersen 
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             JULETRÆET TÆNDES 

JULEN 2014 

Med ledsagelse af Kolding Tambourkorps, kunne vi efter julegudstjeneste i Bramdrup Kirke ga  til 

gløgg og æbleskiver i Sognega rden. 

Der var rigtig mange familier der havde fundet vej—og der var fyldt til bristepunktet. 

En rigtig hyggelig eftermiddag—hvor vi sluttede af ved juletræet sammen med julemanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULEN 2015 

Første  søndag i advent den 29. november  kl. 15.  Borgerforeningen og Bramdrup Kirke er igen i 

a r ga et sammen om at lave en god  eftermiddag for børn og voksne i Bramdrup. Vi begynder med 

adventsgudstjeneste i kirken kl. 15.00. Børnekoret og folkekoret medvirker ved denne særlige efter-

middagsgudstjeneste. 

Efter gudstjenesten ga r vi i sognega rden, hvor der er mulighed for at købe æbleskiver, kaffe, the og 

sodavand.  Herpa  vil vi ga  i samlet over til græsplænen foran Toften, hvor vi ser juletræet bliver 

tændt. 

Julemanden kommer med julegodter til børnene. 
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 Husk at forny dit medlemskab så du får  

dine KONTANTE Fordele  

I det nye år ……. 

 

Vi fortsætter vores samarbejdsaftaler med udvalgte/- lokale virksomheder! 
 

Som medlem af Bramdrupdam Borgerforening, får du en oversigt  

over vores aktuelle aftaler, sammen med dit medlemskort. 
 

Du skal blot vise dit medlemskort for at opnå din besparelse. 

 

 

 

 

Vi leverer dit medlemskort i postkassen, straks efter indbetaling  

 af kontingent for 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du finder os – Bramdrupdam Borgerforening – på Facebook! 

Rigtig mange benytter siden til lokale opslag – OG fortsæt endelig med det, 

   vi er super glade for at have denne lokale side. 

 

                          KLIK ind og gi’ os et LIKE på Facebook       
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           GENERALFORSAMLING 

GENERALFORSAMLING 2015 

Blev afholdt pa  Bramdrupdam Kro den 16. januar.  Bramdrupdam Borgerforening fortalte med 

stolthed om en fremgang i medlemstallet. TAK alle sammen!  Fremgangen mener vi i bestyrelsen, 

blandt andet skyldes foreningens synlighed i lokalsamfundet via vores Facebook , hjemmesiden 

bramdrupdam.net og infokanalen pa  TV, samt ikke mindst de nye tiltag af arrangementer. 

 Vi hår ligeledes positive tilbågemeldinger på  vores medlemsfordele i Borgerforeningen. 

Efter generalforsamlingen var der bankospil, med gode gevinster.  Og som altid fik vi serveret en flot 

og super lækker buffet! 

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2016 

Fredag den 15. januar 2016 pa  Bramdrupdam Kro kl. 18.00.  

Der serveres gratis øl og sodavand under generalforsamlingen, Efter generalforsamlingen spiller vi 

ca. en halv times bankospil med gode gevinster. 

For medlemmer der ønsker at deltage efter generalforsamlingen, er der mulighed for at deltage i en 

hyggelig aften med speciel Borgerforenings buffet til kun kr. 195,00 pr. person.  

Ønsker man udelukkende, at deltage til Generalforsamlingen kræves naturligvis ingen tilmelding! 

Tilmelding buffet til: 

Benny Pedersen på  

tlf. 75518710 eller mail: 

benny.pedersen@privat.dk 

  senest 8 dage før. 
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                Bramdrupdams  hjemmeside : www.bramdrupdam.net 
 

Bramdrupdam Borgernes Hjemmeside.  

www.bramdrupdam.net. 

HVAD, HVOR, HVORDAN i BRAMDRUPDAM. 

Borgerforeningen har i 2013 oprettet en hjemmeside,  som er tænkt som et oplysnings sted for sa vel 

foreninger, private og erhverv et forum hvor alle kan komme med informationer om og til borgerne i 

Bramdrupdam. 

 

Hvordan bruger vi så denne hjemmeside ? 

De foreninger m.m.  der ønsker det kan fa  et login til hjemmesiden, hvor de sa  kan vedligeholde deres 

egne informationer direkte pa  siden eller via et link til deres egen 

hjemmeside. 

Der er umiddelbart ikke nogen begrænsninger i hvad der kan infor-

meres om, og vi forventer at god takt og tone overholdes. 

Siden er med i et netværk af lokale hjemmesider i Kolding kommune, 

det betyder at det ogsa  er muligt at fa  budskaber ud til de andre lokal 

samfund omkring os. 

Du kan ogsa  følge med i hvad der sker i omra derne, ved at klikke  i 

kolonnen i højre side, hvor der er nyheder fra de andre lokalsamfund. 

Vil du vide mere om hvordan du kommer i gang med at bruge denne side sa  kontakt borgerforenin-

gens webmaster pa  webmaster@bramdrupdam.net. 

 

 

Slotsgade 4, 6000 Kolding, Tlf. 75 50 65 12 

 

 

http://www.bramdrupdam.net
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                      VIN 

VINAFTEN 2014 

November 2014 var vi pa  besøg pa  Skærsøga rd, første autoriserede vinga rd i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 7. oktober kl. 19 vinsmagning af italienske vine fra Garantes vin import.   

                         Nærmere info følger. Hjemmesiden www.gårånte.dk 

VINAFTEN 2016 

Fredag den 5. februar kl. 19 pa  Nytoft 28 er der vinsmagning af 8 forskellige portugisiske vine med 

lækre specialiteter. Aftenen er sammensat af Mona Goncalves, der har egen import af vin fra Portu-

gal. Pris for denne aften kr. 150,- pr. person. 

Tilmelding til Benny Pedersen se side 22. 
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     PIGEHYGGE / NYE IDEER 

PIGEHYGGE MED TØJ 2015 

Onsdag d. 4. februar  kl. 19.30 - Inviterede  vi til ”Pigehygge” –  

Her bliver den nye kollektion fra Black Swan i Bramdrupdam 
præsenteret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                      NYE IDEER TIL 2016 

Meld ind til bestyrelsen med dine tanker og ideer.  

Intet er for stort/- sma t,  vi tager gerne ønsker ind! 

Følg med pa  vores hjemmeside samt pa  Facebook og den lokale info kanal pa  tv. Såmtidig vil vi infor-

mere til de mail adresser vi har fa et i forbindelse med tilmelding til Bramdrupdam Borgerforening. 

 

Meld tilbage til bestyrelsen  se side 22. 

 

Frisør Annie Nord Bramdrupvej 10,tlf.75517771                                        NU også på Centervej i Bramdrupdam 
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                      SANKT HANS 

 

SANKT HANS 2015 

Aftenen forløb godt, der var ca. 250 deltagere som hyggede sig. 

Ba ltalen blev afholdt af Christian Haugk.  

Guldbageren sponsorerede dej til snobrød, der blev lavet 100 snobrød af dejen og alt blev brugt. 

Der kunne købes øl og der var gratis sodavand til alle børnene.  

SANKT HANS 2016 

Vi holder igen en hyggelig Sankt Hans aften den 23. juni  a r 2016 ved A sen/ Troldhedebanen. Der vil 

blive mulighed for at lave snobrød og der er gratis sodavand til børnene.   
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      DISKO FOR 3. - 6. KLASSE 

DISKO 2015 

For anden gang – arrangerede vi  DISKO for Bramdrupdams (3. – 6. klasser) 

Børnene havde en super fest aften, med dans og hygge. 

 

 

 

 

 

 

DISKO 2016 

DISKO er blevet efterspurgt, og vi følger naturligvis op, med DJ og Diskolys – og sjove indslag! 

05. marts fra Kl. 19.00 – 22.30  / Festes der igen i Bråmdrupdåm Sports- & Møde Center. 

Billetter skal købes inden arrangementet – se mere pa  side  21. 
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                A rets fest 

80’ER FEST 2015 

For 3. gang var der stor 80’er FEST i samarbejde med Bramdrupdam Hallerne d. 18. april.  Det var en 
stor succes, at vi i a r havde satset højt – vi havde ikke mindre end Jørgen de Mylius med sit Eldorado 
–show, Peter fra Viborg Radio og bandet  BAROCK,  der gav den fuld gas med fede 80’er sange. Vi var 
ca. 250 der sang, dansede og havde en kanon oplevelse. 

Buffeten blev spist med stort velbehag – og baren havde en travl aften     

Bramdrupdams a rlige FEST – hvor man mødes ved langborde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIER FEST 2016 

A rets fest i 2016 bliver en Bier fest den 30. april i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. 

HUSK at fa  bestilt billet i god tid – sa  vi kan fa  bordene pa  plads - Vi tager imod bordbestilling, sa  I 

kan sidde sammen i store og sma  grupper.  

Se meget mere pa  bagsiden & følg os pa  Facebook!              

Vi kan næsten ikke vente ------- ses d. 30 april kl. 18.00                          
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FORENINGER I BRAMDRUPDAM                                                          
 

 

Antenneforeningen Bramdrup-Øst:..................... www.bramdrup-ant.dk 

Bramdrup Kirke: .................................................. www.bramdrupkirke.dk 

Bramdrup Skole: ................................................. www.bramdrup-skole.kolding.dk 

Bramdrupdam Gymnastik og idrætsforening:...… www.bgif.dk  

Bramdrupdam Hallerne: ..................................... www.bramdrupdamhallerne.dk 

Bramdrupdam Lokalråd ...................................... www.bramdrupdam.com 

Bramdrupdam Vandværk: ................................... www.bramdrupdamvand.dk 

KFUM Spejderne ................................................. www.ungdomsportalen.dk 

Kolding 4H-gård .................................................. www.4h.dk 

Lions Club ........................................................... www.bramdrupdam.lions.dk 

Logen SAXUM: .................................................... www.serapion.dk 

Kolding Kommune: .............................................. www.kolding.dk 

Lokal Historisk Forening for Bramdrupdam…………Helga Steffensen tlf. 75 56 86 27 

 

Ønsker du din forening optaget på denne liste, eller har du rettelser hertil, bedes du kon-
takte Borgerforeningen. 

 

 

Vejlevej 332                Tlf. +45 75568588                         e-mail : hotel@bramdrupdamkro.dk 

6000 Kolding                                                                                        www.bramdrupdamkro.dk 
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                   POLITI MUSEUM 
 

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19 

Vi arrangerer et besøg pa  Kolding Politi museum pa  Rømøvej 4 Kolding, som har til huse i den tidlige-

re kommunale Kommandocentral. Museet udstiller effekter, der belyser alle aspekter omkring politi-

ets arbejde, dog med størst vægt pa  Kolding Politi. Der er kaffe/te og kage efter fremvisningen. 

Tilmelding skal ske senest 14 dage før til Benny Pedersen se side 22. 

                 SYDBANK ARENA 

Torsdag den 21. januar 2016 kl. 19. 

Ole Madsen, tidligere halbestyrer for Bramdrupdam Hallerne vil fremvise den nye Sydbank Arena. 

Ole fortæller lidt om hverdagen som ny direktør for Sydbank Arena. Der er kaffe/te og kage efter  

              rundvisningen. Tilmeldingen til dette årrångement til Benny Pedersen se side 22. 
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Bramdrupdam  lokalråd -  i gang med reorganisering 
 
Bramdrupdam  lokalra d er i gang med en reorganisering, effektivisering og tilpasning, til at kunne 
løse fremadrette opgaver og deltage aktiv i udviklingsplaner for Bramdrupdam. 
Lokalra det har eksisteret siden 2009 og er oprindelig startet som en overbygning af 10 grundejerfor-
eninger og Borgerforening. Lokalra det er partipolitisk neutral. 
Bramdrupdam Lokalra d arbejder lige nu med  fremtidige rolle og synlighed, herunder behov for op-
bakning til lokalra det. Arbejder ogsa  med nye forma l for lokalra det, som meget vel kunne blive noget 
i retning af: 
 at varetage interesser blandt lokalra dets medlemmer som ikke indga r i de enkelte medlemmers 

opgaver 
 at være bindeled mellem Bramdrupdam og Kolding Kommune 
 at  medvirke til udvikling af det lokale sammenarbejde og sammenhold 
 at fremme lokalra dets udvikling 
 at varetage Bramdrups interesse i samarbejde med overordnede myndigheder 
 at medvirke til bevaring af naturomra der i Bramdrupdam i relation til fremtidige udviklingspla-

ner 
Bramdrupdam lokalra d er en del af 2 a rlige fællesmøde som Bramdrupdam Borgerforening arrange-
rer sammen med Bramdrup Kirke, Lokalhistorisk forening for Bramdrupdam, Toften, Logen Saxum, 
Lions Club, Fodboldgolf og Bramdrupdam  Sports -  & Møde Center. 
Vil du vide mere eller har interesse  i at engagere i Bramdrupdam Lokalra d i deres fremtidige virke, 
kan du kontakte formand Henrik Bøystrup pa : henrik.boystrup@bramdrupdam.com 
  
 

Lidt stemnings billeder fra Bramdrupdam Dam. 

                                 Billederne er taget af Lene Witt Johansen. 
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  AKTIVITESKALENDER 2014 - 2015 

30. NOVEMBER  

   1. SØNDAG I ADVENT.  

   KL. 15.00 - JULEGUDSTJENESTE I BRAMDRUP KIRKE 

   KL. 16.00 - SERVERES GLØGG OG ÆBLESKIVER I SOGNEGAARDEN 

   KL. 17.00 - JULETRÆET TÆNDES SAMMEN MED JULEMANDEN 

16. JANUAR  

   KL. 18.00 - GENERALFORSAMLING I BRAMDRUPDAM BORGERFORENING 

   AFHOLDES PA  BRAMDRUPDAM KRO 

   EFTERFØLGENDE MULIGHED FOR DELTAGELSE I SPISNING 

   (LÆS MERE PA  SIDE 9)  

21. JANUAR 

                                KL. 19.00 - RUNDVISNING AF SYDBANK ARENA  (LÆS MERE PA  SIDE 17) 

05. FEBRUAR  

   KL. 19.00 -  VINSMAGNING  (LÆS MERE PA  SIDE 11) 

05. MARTS 

   KL. 19.00 -  22.00 BØRNE DISKO I BRAMDRUPDAM SPORTS- & MØDECENTER 

   (LÆS MERE PA  SIDE 21) 

30. APRIL  

   KL. 18.00 -  01.00 BIER FEST (LÆS MERE PA  SIDE 24)   

11. MAJ    

                                KL. 19.00  - BESØG PA  KOLDING POLITI MUSEUM (LÆS MERE PA  SIDE 17) 

23. JUNI  

   SKT. HANS BA L V/A SEN - TROLDHEDEBANEN FRA KL. 19.00 

   (LÆS MERE PA  SIDE 13) 

07. OKTOBER    KL. 19.00 - VINSMAGNING AF ITALIENSKE VINE FRA GARANTES VIN IMPORT         

 

FLERE AKTIVITETER ER PÅ VEJ - HOLD DIG OPDATERET VIA NETTET OG INFO KANALEN   
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BRAMDRUPDAM BORGERFORENINGS BESTYRELSE 

FORMAND:  BENNY PEDERSEN 

KRINGSVEJ 71, TLF.: 75 51 87 10, MAIL: formand@bramdrupdam.net. 

KASSERER:  CHARLOTTE MIKKELSEN 

KRINGSVEJ 81, TLF.: 23 30 81 88, MAIL: kasserer@bramdrupdam.net 

SEKRETÆR:  POUL MØRUP KRISTENSEN 

PLATANALLE  5, TLF.: 75 56 98 98, MAIL: poulmorup@mail.dk  

BESTYRELSESMEDLEM:  JIMMI BONNE’ KRISTENSEN 

POPPELALLE  7, TLF.: 26 78 00 24, MAIL: ji.si@mail.dk  

BESTYRELSESMEDLEM:  KENT DINNESEN 

AUGUSTVÆNGET 41, TLF.: 75 53 53 21, MAIL: dinnesen@hotmail.com 

SUPPLEANTER: 

OLE MADSEN, AUGUSTVÆNGET 79 

JOHN MIKKELSEN, OKTOBERVÆNGET 35, MAIL: john@mikkelsen.mail.dk 

REVISORER: 

EJNER RACHLITZ, MARTSVÆNGET 20 & TOVE DAMM, MAJVÆNGET 7 

WEBMASTER:  BJARNE JENSEN 

APRILVÆNGET 8, TLF.: 20 40 88 24, MAIL: webmaster@bramdrupdam.net 
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