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Velkommen fra bestyrelsen.
Bramdrupdam Borgerforening haber du og din familie er glade for at bo her.
Vi har et godt forenings- og forretningsliv og en stor lokal folkeskole.
Skønne naturomrader næsten uden for døren og et sammenhængende stisystem, gør
Bramdrupdam til noget helt specielt.
Vi haber, 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 lane lyskæden med kulørte pærer til
private fester. Lyskæden er blevet opgraderet med farvede LED pærer.
For ikke medlemmer kan lyskæden lejes for kr. 100,Henvendelse: Benny Pedersen Kringsvej 71, tlf. 75 51 87 10 eller på
måil: formand@bramdrupdam.net
3

Lys i fælles info stander.
Vi etablerer lys til info standeren. Brugsen sponsorerer lys til tavlen, til de mørke aften timer. Billede
til højre viser de frivillige arbejdende folk, som lige tager en midtvejs pause fra grave arbejdet.

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 omradet.
Foreningen vil:


Markere Bramdrupdam som en særlig bydel



Tage sig af dine interesser som bade ung og ældre Bramdrupdammer



Beskytte vores smukke rekreative og børnevenlige omrader



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



bade idræt og fest



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



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. 150,00
__________________________________________________________________

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

9277 4572803576

Alternativt kan beløbet betales kontant til kassereren se side 26.
ELLER MOBILE PAY PÅ TLF. 21 67 94 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 2016
Med ledsagelse af Kolding Tambourkorps, kunne vi efter julegudstjeneste i Bramdrup Kirke ga til
gratis gløgg og æbleskiver i Sognegarden.
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 2017
Første søndag i advent den 3. december kl. 15. Borgerforeningen og Bramdrup Kirke er igen i
ar gaet sammen om, at lave en god eftermiddag for børn og voksne i Bramdrup. Vi begynder med
adventsgudstjeneste i kirken kl. 15.00.
Efter gudstjenesten følges vi med Tambourkorpset til sognegarden, hvor der serveres æbleskiver,
kaffe, the og sodavand.
I foyeren kan børnene lege med ler og juledekorationer, som de kan tage med hjem.
Ca. kl.17 vil vi ga sammen med Tambourkorpset over til græsplænen ved Toften, hvor vi ser juletræet bliver tændt.
Julemanden kommer med julegodter til børnene.
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MØDER OG FÆLLES ARBEJDE
Bramdrupdam Borgerforening mødes 2 gange om aret med, Bramdrupdam Lokalrad, Bramdrupdam
Sports- & Mødecenter, Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdam, BGIF Venner, Toften, Logen
Saxum, Bramdrupdam fodboldgolf, Bramdrupdam Dam udvalg og Lions m.fl.
Her drøftes stort og smat fra Bramdrupdam.

Vi har samtidigt et godt samarbejde med Kolding Kommune. Det har bl.a. bevirket at vi har faet et
nyt fortov, fra Bramdrupdam Sports- & Mødecenter til Bramdrupdam Skov hele den ene side af
Bramdrup Skovvej. Næste ønske er, at vi ogsa far den anden side gjort gang bar.
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BESÆTTELSESTIDSSAMLING
Maj maned var vi pa besøg pa Besættelsessamling pa Rømøvej. Samlingen viser i dag mange af de ting
som dukkede op under besættelsen, og som skal prøve at give et indblik i besættelsesarene. Man sa
bl.a. effekter som stammer fra KZ-lejerne. Der var illegale blade, legitimationskort, mørklægningslygter/-gardiner, som har det til fælles, at det blev produceret under Besættelsen m.m.
Godt besøgt, hyggelig aften, hvor vi sluttede af med kaffe/the og kager.
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GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING 2017
Blev afholdt pa Bramdrupdam Kro den 13. januar. Bramdrupdam Borgerforening fortalte med
stolthed om en fremgang i medlemstallet. TAK alle sammen! Der var mødt 85 personer op til generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var der bankospil, med gode gevinster. Og som altid fik vi serveret en flot
og super lækker buffet!

GENERALFORSAMLING 2018
Fredag den 12. januar 2018 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:
formand@bramdrupdam.net
senest 8 dage før.
PS: Tilmeld buffet i god tid, da
der er begrænset antal pladser.
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VIN
Portvin smagning
Vi havde i februar Portvin smagning pa Nytoft 28. Portvine som var sammensat af Mona Concalves.
Vi smagte pa 8 Portvine (Ruby, Tawny, LBV, Vintage, 10 Years og 20 Years) af egen import.
Hertil havde Mona en let anretning, bestaende af - pate, skinke, sourico, oste og lidt sødt.
Hyggelig aften med fuld tilslutning.
Vi har før været til vin smagning hos Mona, hvor vi smagte pa 8 forskellige portugisiske vine med
lækre specialiteter af egen import.
Det er en åften, som medlemmerne stådig spørger efter, en åften vi igen vil vende tilbåge til.
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GLASSMAGNING
Maj måned havde vi glassmagning.
Vi smagte pa 4 forskellige vine - 2 hvide og 2 røde - i 5 forskellige glas. Der duftes og smages og vi fik
naturligvis hele forklaringen pa, hvorfor de enkelte glas gør sa stor en forskel pa vinoplevelsen.
Vin specialisten pastar, at med det rigtige glas, sa smager vinen dobbelt sa godt.
Man tror det er løgn - men vi oplevede det selv. Der er en forskel.
En hyggelig aften, hvor vi fik en rigtig god forklaring pa, hvor meget betydning et korrekt glas har for
hele vinoplevelsen.
Glassmagningen blev afholdt af Vinspecialisten Kolding City/Fredericia pa Toften Bramdrupdam.
En aften som vi maske godt kunne finde pa at arrangerer igen.

Mobil : 22797597
michael@michaels-koreskole.dk
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SANKT HANS
SANKT HANS 2017
Aftenen forløb godt, der var ca. 250 deltagere som hyggede sig.
Baltalen blev afholdt af Kresten Gravgaard.
Guldbageren sponsorerede dej til snobrød, der blev lavet 100 snobrød af dejen og alt blev brugt.
Der kunne købes fadøl og der var gratis sodavand til alle børnene.

SANKT HANS 2018
Vi holder igen en hyggelig Sankt Hans aften den 23. juni ar 2018 ved Asen/ 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 2017
For fjerde gang – arrangerede vi DISKO for Bramdrupdams (3. – 6. klasser)
Børnene havde en super fest……... De unge Bramdrupdammere er bare sa seje……….

DISKO 2018
DISKO er et must, og vi er naturligvis klar med drinks, DJ, Diskolys og masser af sjov.
3. marts fra Kl. 19.00 – 22.00 / Festes der igen i Bråmdrupdåm Sports- & Møde Center.
Billetter skal købes inden arrangementet – se mere pa side 25.
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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
Kolding Square Dancers……………………………………..www.koldingsquaredancers.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…………www.bramdrupdam.net
Bramdrupdam Borgerforening………………………….www.bramdrupdam.net
Ønsker du din forening optaget på denne liste, eller har du rettelser hertil, bedes du kontakte Borgerforeningen.
Der er også muligt via Bramdrupdam hjemmeside (bramdrupdam.net), at finde
foreningerne online.
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KAFFE MED KURT
Kurt kommer forbi den 14. november i Sognegården Kirkely kl.19.

Kurt fortæller først og fremmest fængslende beretninger og anekdoter om nogle af de mest spændende og fantastiske mennesker, som Kurt har mødt i sine mange ar som journalist. Du far ogsa indblik i, hvordan man laver TV og radio, hvordan far du lirket den gode historie frem. Kurt har været
med til at starte bade TV SYD og TV Østjylland op. Du
hører ogsa om tiden som pressemand i udenrigsministeriet under Uffe Ellemann.

Og sa er Kurt god til at fa publikum med i løjerne.

Der er kaffe og kage. Aftenen er gratis for medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening.
Ikke medlemmer kr. 150,- pr. person. Tilmelding nødvendig, da der er begrænset pladser til:
Benny Pedersen tlf. 75 51 87 10 eller pa mail : formand@bramdrupdam.net.
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FODBOLDGOLF
I September - var der arrangeret Fodboldgolf. Det darlige vejr medførte desværre at kun fa mødte
op! Os der deltog - kan kun sige - Vejret er bestemt ingen hindring - Det er SUPER oplevelse.

August /September måned.
Bramdrupdam Borgerforening inviterer igen til Fodboldgolf turnering. Den endelige dato kommer
pa mail, til de medlemmer vi har mailadresse pa, samt som opslag pa Facebook og vores hjemmeside.
Fodboldgolf er en sjov og hyggelig made at være sammen pa! -Og det er bade for børn og voksne.
Spillet er enkelt og derfor kan alle være med, uanset alder og evner med en fodbold.
Spillet gar i al sin enkelthed ud pa at sparke en bold i hul pa færrest mulige spark. Spillet er en mellemting mellem golf, fodbold og minigolf. Køllen/jernet er skiftet ud med foden og golfbolden med en
fodbold. Pa banen der minder om en golfbane, er der opstillet forhindringer, som man skal passere
inden bolden skydes i et 60 cm bredt hul.
Pris voksne kr. 70,- /Børn kr. 35,-. (ikke medlemmer kr. 100,- /kr. 50,-)
Vi har forfriskningerne klar - efter turneringen.
Tilmelding til Benny Pedersen tlf. 75 51 87 10 eller på måil : formand@bramdrupdam.net.
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MØD EN KENDT
Bramdrupdam Borgerforening havde besøg af borgmesteren Jørn Pedersen.
Mennesket bag borgmesteren / hvordan er det at være Borgmester og privatmenneske?
Der blev serveret kaffe/the og kage. Hyggelig aften med god stemning. Aftenen blev afsluttet med
mange spørgsmal til Borgmesteren, alle fremmødte fik en god aften.

HJEMMESIDEN
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 savel
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 informeres 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 omraderne, 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 borgerforeningens webmaster pa webmaster@bramdrupdam.net.
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HØSTDAG PA LYSTLUNDEN
Vestergåde 166, 6050 Almind

Vi skruer tiden tilbage til 1950’erne.
Søndag den 6. august 2018 i tidsrummet 13.00 - 17.00
vil Bondemånd Peter køre med den gåmle selvbinder og grå tråktor.

Det vil glæde Bondemand Peter og Bondekonen, at se medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening,
Sammen med deres børnebørn, ja de voksne børn er selvfølgelig ogsa velkommen.
Bramdrupdam, Borgerforening sørger for kaffe/the og kage..
Bondemand Peter vil sørge for:
Kl. 13.00 Garden abnes. Der er P-plads pa høstet mark
Kl. 14.00 Selvbinder kører. Siddepladser i det fri, pa halmballer.
Kl. 15.00 Høstkaffepause og rundvisning pa lystlunden.
Kl. 16.00 Sang med og for børnene i det fri
Kl. 17.00 Garden lukkes
Der er mulighed for ponyridning til de yngste m.m.
Af hensyn til planlægning af dagen, vil vi gerne vide lidt om hvor mange i kommer.
Tilmelding til Benny Pedersen tlf. 75 51 87 10 eller mail : formand@bramdrupdam.net
PS. Skulle vor herre, ikke have læst ovenstående, og valgt at vi skal have meget regn på vores
høstdag. Vil hele arrangementet blive flyttet. Følg med på Facebook og hjemmesiden.
Tilmeldte vil få besked direkte på mail.
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BRAMDRUPDAM DAM

Bramdrupdam Borgerforening har valgt et Bramdrupdam Dam udvalg med Vagn Berthelsen som
formand. Sammen har vi haft en del møder angaende Bramdrupdam Dam. Der ligger store planer
for omradet. Realdania støtter projektet sammen med Kolding Kommune med flere millioner.
Dammen ser ikke pæn ud i øjeblikket, man arbejder derfor nu pa at finde den rigtige løsning, til at
man er sikker pa, at Dammen kan holde den rigtige vandstand. Der bliver taget boringer af undergrunden m.m. Dammen bliver renset op og udgravet, samt der er planer for forskellige løsninger
omkring dammen se nedenstaende billede. Endelig start er planlagt begyndelse af ar 2018.
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AKTIVITESKALENDER 2017 - 2018
14. NOVEMBER….KL. 19.OO - KAFFE MED KURT (LÆS MERE PA SIDE 17)
03.DECEMBER…...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
12. JANUAR ……...KL. 18.00 - GENERALFORSAMLING I BRAMDRUPDAM BORGERFORENING
AFHOLDES PA BRAMDRUPDAM KRO
EFTERFØLGENDE MULIGHED FOR DELTAGELSE I SPISNING
(LÆS MERE PA SIDE 10)
03. MARTS…………KL. 19.00 - 22.00 BØRNE DISKO I BRAMDRUPDAM SPORTS- & MØDECENTER
(LÆS MERE PA SIDE 25)
23. JUNI …………….SKT. HANS BAL V/ASEN - TROLDHEDEBANEN FRA KL. 20.00
(LÆS MERE PA SIDE 13)
06.AUGUST……… HØST DAG (LÆS MERE PA SIDE 21)
SEPTEMBER……...KL. 13.OO - FODBOLDGOLF (LÆS MERE PA SIDE 18 &19)
FLERE AKTIVITETER ER PÅ VEJ - BESØG PÅ KOKKESKOLEN - BESØG PÅ RÅDHUSET RUNDVISNING PÅ KOLDINGHUS - GRIL AFTEN - m.m.
HOLD DIG OPDATERET VIA NETTET OG INFO KANALEN
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DISKO AFTEN 3. - 6. klasser
3. marts 2018 kl. 19 - 22 indgang kr.50,-

ALKOHOLFRI DRINKS KAN KØBES
Afholdes i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter
Køb din billet pa Billetto.dk
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BRAMDRUPDAM BORGERFORENINGS BESTYRELSE
FORMAND: BENNY PEDERSEN
KRINGSVEJ 71, TLF.: 75 51 87 10, MAIL: formand@bramdrupdam.net
KASSERER: KENT DINNESEN
AUGUSTVÆNGET 41, TLF.: 52 19 57 66 MAIL: kasserer@bramdrupdam.net
SEKRETÆR: POUL MØRUP KRISTENSEN
PLATANALLE 5, TLF.: 75 56 98 98, MAIL: poulmorup@mail.dk
BESTYRELSESMEDLEM: CHARLOTTE MIKKELSEN
KRINGSVEJ 81, TLF.: 20 30 81 88, MAIL: fåm-mikkelsen@tdcådsl.dk
BESTYRELSESMEDLEM: GIANPAOLO GARANTE (GP)
GL.DONSVEJ 2, TLF.: 22 19 19 92, MAIL: onkelgp@hotmail.com
SUPPLEANTER:
MARGIT BRYHL, KRINGSVEJ 83, TLF.: 20 64 40 84, MAIL: margit.bryhl@gmail.com
KARIN ROSENDAHL, KRINGSVEJ 93, TLF.: 23 90 74 03, MAIL: roseblue@hotmail.com
REVISORER:
TOVE DAMM, MAJVÆNGET 7 & KARLO KRISTENSEN, SKOVVEJ 17, TAULOV
WEBMASTER: BJARNE JENSEN
APRILVÆNGET 8, TLF.: 20 40 88 24, MAIL: webmaster@bramdrupdam.net
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ÅRETS FEST I BRAMDRUPDAM?
Vi har prøvet flere forskellige former for en fælles fest i Bramdrupdam Sports- &
Mødecenter. Vi i Bramdrupdam Borgerforening vil meget gerne høre dit forslag,
hvad vil du anbefale, som kan tiltrække mindst 300 personer.
Mail gerne dit svar til : formand@bramdrupdam.net
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