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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. 

Et glimt fra året som er gået læs mere inde i bladet. 

Opsætning af nye bænke.                             Opsamling  div. fra dammen.                  Etablering af mere vand til dammen. 

Oktoberfesten                                                    Spilleaftner.                                                       Børnedisko. 

Vedligeholdelse af Petanque området.       Høstdag.                                                            Borgermøde.  

Sankt Hans aften.                                             Opsætning af nyt juletræ.                                Julearrangement. 
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Bramdrupdam Bladet. 

Bladet udkommer en gang om a ret lige op til julema ned.  

Der fortæller vi, hvad der er sket i løbet af a ret, samt hvilke frem-
tids aktiviteter vi har næste a r. 

I disse tider er det med forbehold for ændring af arrangementer og 
aktiviteter . 

 

                   År 2013                                                                       År 2014                                                                  År2015 

                     År 2016                                                                     År 2017                                                                   År 2018 

                       År 2019                                                                    År 2020                                                                  År 2021 
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   BRAMDRUPDAM BORGERFORENING 
Informerer pa  infostander ved SuperBrugsen og info tavlen ved det nye petanque hus bag Kringsvej, 

er pa  TV Bramdrupdam info kanal samt pa  Facebook, har hjemmesiden www.bramdrupdam.net.  

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM 
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       Nyt juletræ 

Juletræet ved Toften havde  efterha nden gjort sin pligt. Det sa  ikke pænt ud mere, træet mangler 

toppen, og de nederste grene  er væk.  

Der blev besluttet at opsætte et nyt juletræ pa  den store plæne foran kirken. Pa  den nye plads vil det 

stadig kunne ses fra mange sider.  

        Bænke ved Bramdrupdam Dam 

De gamle bænke har gjort deres pligt og trængte til at blive ud-

skiftet. Bramdrupdam Borgerforening søgte støtte fra Bydelspul-

jen, de tilgodesa , at det var en god ide’. Vi fik købt bænkene og 

lagde de sidste penge i projektet, samt vi udførte arbejdet i at fa  

udskiftet de 4 bænke. 

 

Det gamle juletræ ved Toften.               Planlægning ny placering af træet.              Der graves ud til det nye træ. 

Et træ som nu er årets nye juletræ.     Det klarede ikke helt en forårs storm.         Ved lidt hjælp fik vi det rejst igen. 

En af de gamle bænke.                                       Udgravning til ny bænk.                            Underlaget skal være ordentligt. 
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JULE KONKURRENCE 

JULEN  2021 –22 FØRSTE SØNDAG I ADVENT  

Borgerforeningen og Bramdrup Kirke var ga et sammen om at lave en god 

eftermiddag for børn og voksne. Der var sang og musik.  Julemanden kom 

med godter til børnene, og de fik hygget rundt om juletræet.  

Vi følger op pa  dette arrangement den 27. november,  hvor kirken holder 

advents gudstjeneste fra kl. 15 og bagefter arrangerer vi gløgg og æbleski-

ver ved Sognega rden.  

Derefter ga r vi hen til juletræet, hvor julemanden med magiske ord fa r 

tændt lys i træet.  

Julemanden vil hygge med børnene om juletræet.  

En dag,  hvor der plejer at være  en god tilslutning. 

 

   JULETRÆET TÆNDES 

Konkurrence 

Den 23. december trækkes der lod blandt alle registrerede 

medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening om en flot jule-

kurv. 

Vinderen  fa r direkte besked, og bliver offentliggjort pa  Face-

book. 

Medlemmer af borgerforeningens bestyrelse - eller disses husstande - kan ikke deltage i kon-

kurrencen. Vinder af julekurv  julen 2021 
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                    ” Det stærke hold” 



9  



10  

 

        SANKT HANS 2022 & 2023 

SANKT HANS AFTEN 2022 

Sankt Hans aften blev afholdt ved Troldhedebanen pa  kæl-

kebakken. Det var en dejlig varm Sankt Hans aften. 

Vi er tilbage i 2022 

Årets båltaler  eks. borgmester Jørn 

Flot fremmøde til Sankt Hans aften.                                                                         Der er plads til hygge. 

                      Aftenen gik fint og der var gratis sodavand og snobrød til børnene. 

Vi åbner op igen for Sankt Hans aften 2023 
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1/10 –1/4 åbnet første søndag i måned  11:00 - 15:00 
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Indkaldelse til  Bramdrupdam 

Borgerforenings Generalforsamling 

på: 

 

 

 

   Fredag den 20. januar 2023 kl.18.    
Dagsorden er ifølge vedtægterne. 

Der serveres gratis øl og sodavand under generalforsamlingen. Efter generalforsamlin-

gen 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. 275.- pr. 

person. Normal pris kr. 328,-  Vi giver et tilskud pa  kr.  53,- pr. person denne aften, til 

medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening. 

Der er begrænset pladser til buffet. Først til mølle. 

Ønsker man udelukkende  at deltage i Generalforsamlingen kræves naturligvis ingen tilmelding! 

Tilmelding buffet senest den 13. januar. 

Benny Pedersen på tlf. 75518710 eller på mail til formand@bramdrupdam.net 
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 GENERALFORSAMLING 

GENERALFORSAMLING PÅ BRAMDRUPDAM KRO 2022 

Bramdrupdam Borgerforening holdt forsinket generalforsamlingen  den 1. april pa  Bramdrupdam 

Kro. Det var ikke en aprilsnar. Der var en god tilslutning.  Vi kunne fortælle, at medlems tallene sta-

dig er stigende, og at der er nye tiltag pa  vej, som vi bl.a. har fa et støtte til. Efter generalforsamlingen 

var der bankospil med gode gevinster.  Derefter blev der serveret en flot og super lækker buffet.  

Borgerforeningen giver denne aften et tilskud pr. person til buffet. 

          MØD EN KENDT 

Bramdrupdam Borgerforening arrangererede en aften, hvor vi mødte en kendt person. Vi valgte Otto 

Skak, som tidligere har været halbestyrer af Bramdrupdam Hallerne, og nu er kommet tilbage til 

Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Otto har ændret navnet til Forum Kolding Bramdrupdam, er 

adm. Direktør for Slotssøbadet, født i Toftlund, a rgang 1954.  En hyggelig aften hvor vi serverede kaf-

fe/the og kage. Han fortalte om sit liv gennem tiden.  En aften hvor vi fik et godt indblik i Otto´s liv. 

Flot fremmøde. En aften vi vender tilbage med en ny kendt person.  
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    EKSTRA VAND TIL BRAMDRUPDAM DAM 

Ekstra vand til Bramdrupdam Dam  

Vagn Berthelsen som sidder i dam udvalget følger 

nøje udviklingen ved dammen , og har sammen med 

Borgerforeningen løbende kontakt med kommunen  

ang.  beslutninger omkring dammen.  

Det var lykkedes os at fa  bevilget og godkendt 

150.000,- til at fa  tilført mere vand fra Bakketoppen 

med en ekstra rørtilslutning. Det er nu gennemført.  

Jo, det lykkes - de første dråber er på 

vej. Læg mærke ti, hvor lidt vand der 

er omkring røret, ved indvielsen af 

det  første vand som kommer frem. 

Brønden ved Påbyvej hvor vandet bli-

ver taget fra. 

Røret som skal skydes igennem 

fra Dammen under Påbyvej. 
Udgravningen ved Dammen. 

Et stort hul skal der til ved Dammen.       Her ses røret komme til syne.             Lidt forhindring kommer ivejen.                    

Her ses virkningen, ting tager 

tid. Det vil nok gå nogle år end-

nu inden Dammen får sit na-

turlige leje. 

Kent var manden som måtte ud  i 

vandet og hentede noget af et  telt, 

som var blæst ud i dammen -  så 

også denne opgave klarer vi i Bor-

gerforeningen. 
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      DISKO FOR 3. - 6. KLASSE 

 

DISKO I FORUM KOLDING BRAMRUPDAM 2022 –23 

 Lørdag den 9. april 2022. En aften med en prof. DJ, som underholder børnene 

med forskellige danse.  

Der var forskellige konkurrencer, hvor de vandt fine præmie. Det var 8. gang vi 

holdt  festen, der var ca. 90 friske børn. Prisen var 50,- pr. barn. Det bliver igen mulighed for disko 

fest igen den 18. marts 2023, her er vi nød til at hæve prisen til 75,- pr. barn. 

Hold øje med billetsalgets start pa  vores hjemmeside www.bramdrupdam.net samt pa  Facebook.   

Der er gjort klar til festen.                            Baren er klar til forskellige drinks           Børnene er klar til dans. 

DJ sørger for fuld  damp og lys.                   Dansen er i gang.                                           Danse konkurrencen er i gang. 
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                      MINIGOLF - KROLF BANER 

Vi i Borgerforeningen er i øjeblikket pa  

udkik efter egnet areal og omra de til  

mini golf baner. Vores ønske  er at det 

kunne blive i nærheden eller i sammen-

hæng med nuværende Petanque baner. 

Vi modtager gerne forslag pa  mail til: 

formand@bramdrupdam.net 

Der har ogsa  været et ønske om Krolf 

baner. 

  

                      BORGERMØDE 

Henrik for Lokalråd byder velkommen til Borger-

mødet. Mødet omhandler bl.a. om Bramdrup Skole 

Mødet blev holdt sammen med Bramdrupdam Lo-

kalråd. Der var rigtig flot fremmøde. 
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 Bamse Bajer & Biksemad  

 

Metropol er et vaskeægte coverband, som spiller et bredt udvalg af de bedste rock-, pop -og funk-

numre. Metropol kommer bogstavelig talt ud over scenekanten, og man kan ikke undga  at blive 

smittet af bandets enorme energi og spilleglæde under koncerten. 

Metropol har fa et stor ros for deres varierede repertoire, som besta r af et hav af nøje udvalgte fede 

og svedige numre af: Lukas Graham, Avicii, Volbeat, Coldpay, Madcon, Justin Timberlake, Nephew, 

George Ezra, Daft Punk, Alphabeat, Maroon5, DNCE, Bruno Mars, Thomas Helmig, DAD og mange 

 Bomles Venner er et fokuseret og 
velspillende konceptband med re-
pertoiret fast forankret i de mange 
hits, som Bamses Venner gennem 
tiden begavede den danske sang-
skat med. Orkestret gør en dyd af at 
komme sa  tæt pa  originalerne som 
muligt, og man skal være mere end 
almindelig kender for at kunne skel-
ne mellem Bamses og Bomles Ven-
ner og forsangeren ba de ligner, og 
ikke mindst lyder som Flemming 
Bamse Jørgensen, hvilket bidrager 
til en virkelig autentisk gengivelse 
af de kendte sange. Endvidere gør 
bandet en dyd ud af detaljerne, ba de 
hvad anga r lyd og fremførelse i de 
gennemarbejdede arrangementer. 
Sa  alt i alt er der med Bomles Ven-
ner garanteret fællessang og stem-
ning helt i top! 

Kolding net er en sammenslutninger af  antenneforeninger i Kolding.  De var 

medsponser til Bamse Bajer & Biksemad, 
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 Bamse Bajer & Biksemad 

Bamse Bajer & Biksemad et helt nyt koncept som skulle prøves af. Der var fri øl vin og vand i 2 ti-

mer, samt en lækker biksemad. Vi havde arrangeret 2 bands BOMLES VENNER  og METROPOOL.   

Bomles Venner gjorde det fantastisk, og vi arbejder pa , at de kommer igen den  1. lørdag i oktober 

2023.  Vi ha ber, at der vil komme endnu flere til festen næste gang, 

Der kom hurtigt gang i dansen efter spisningen. Flot fremmøde. 

Stemningen var høj. 

Metropol gav den fuld gas i anden halvleg. 
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BRAMDRUPDAM BORGERFORENINGS APP 

Nu mulighed via mobiltelefon og tablet at down-loade en gratis app 
Min Forening.   

Det er en app, hvor du kan tilslutte Bramdrupdam Borgerforening. 
Her kan du fa  informationsnyheder direkte, na r der kommer et ar-
rangement, som vi holder. Det er ogsa  via denne app muligt at infor-
mere hinanden, hvis en nyhed hurtig skal ud til  Bramdrupdams bor-
gere.  

Vi har kørt den som et forsøg, og fa et en del medlemmer pa  appen, 
ha ber flere vil prøve den. 

En app som vi vil anbefale, at I downloader. 

      FROKOST JAZZ 

 

 

  

I skrivende stund har vi arrangeret Frokost Jazz i Forum Bramdrupdam. Vi  håber på 

en god tilslutning. Vi har informeret via  vores hjemmeside www.bramdrupdam.net, 

på Facebook, samt via mail til vores medlemmer. Der serveres  2 stk. smørrebrød 

med 1 øl eller sodavand, som er med i prisen. 

Jazzband Kolding orkestret er et velspillende fritids bigband og et af Trekantområ-

dets bedste bigbands. Orkestrets er bestående af 18 musikere og to dygtige sanger-

inder, ledet af dirigent Anders Kierkegaard. Jazzband Kolding er et orkester der by-

der på bedste "Big Band Sound". Orkestrets repertoire er i sin genre unikt ved, at 

det spænder over et meget bredt repertoire, dels med guldalderens gode populære 

jazz evergreens og swing melodier, som nyere populære toner fra både pop og rock 

genren. 
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                    HØSTDAG 2022 

HØSTDAG PÅ GÅRDBUTIKKEN LYSTLUNDEN 

Bramdrupdam Borgerforening havde inviteret medlemmerne i au-

gust til at komme pa  ga rdbutikken  Lystlunden. 

Bondemand Peter og Bondekonen sørgede for, at vi alle fik en underholdende og hyggelig efter-

middag. Sang med og for børnene i det fri. Mulighed for at møde de forskellige dyr. Rundvisning 

pa  Lystlunden.  Der var ponyridning til de yngste m.m. En dag vi gentager i 2023 i august.  
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     HYGGE AFTEN MED DIVERSE SPIL 

 

Spille aften på Toften 

Vi mødes den første tirsdag hver ma ned. Der bliver 

spillet forskellige spil, efter eget valg. Der kan spilles 

præmiewhist, Partners, Sequence, terningsspil med 

flere. Ved spil af præmiewhist finder vi aftenens me-

sterspiller. Der bliver ogsa  spillet andre spil, som 

man kan have med hjemmefra. Bramdrupdam Bor-

gerforening er vært for kaffe/the og kage. Det er en 

hyggelig aften, og der bliver spillet mange spil. Alle 

er  velkommen. 

Lån lyskæden til privat fest. 

Som medlem af Borgerforeningen kan du gratis la ne 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 pa           

                                            mail:  formand@bramdrupdam.net 

 

LA N AF LYSKÆDEN                               

Bramdrupdam Borgerforening inviterer 
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           SPONSORER 
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                      Bramdrupdam Petanque 

Bramdrupdam Borgerforening har 2 petanque baner, som er til fri afbenyttelse af beboerne (med gæster) i Bram-

drupdam. Medlemmer kan fa  koden til boksene,  hvori petanque kuglerne ligger. Der er et voksensæt og et børnesæt 

kugler i hver boks. Petanque banerne ligger mellem Kringsvej og Mirabellevej  ved siden af legepladsen.  

Selve Petanque området.                                                                         Petanque huset med det nye logo skilt. 

Vi holder området pænt. Græsset bliver slået og ukrudt fjernet mellem fliserne og skraldespandene blive tømt. 

Vi har i år givet Petanque huset en gang maling, Dejligt at banerne bliver brugt. Vi er meget taknemlige 

for, at man holder øje med området og alle passer på 

det. 
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 + 45 23 74 98 50 
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Vejlevej 339, tlf. 76 31 04 00 

Østergade 13, 6000 Kolding 
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    Garante’s vin import giver 10% rabat på køb af vin til                                          

         Bramdrupdam Borger forenings medlemmer. 

  

BRAMDRUPDAM BORGERFORENING’S app. 
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  AKTIVITESKALENDER 2022—2023 

 

27. NOVEMBER….1.SØNDAG I ADVENT.  

                                    KL. 15 ADVENTS GUDSTJENESTE IBRAMDRUP KIRKE 

       JULEMANDEN KOMMER PA  BESØG 

       FRA Kl. 15:45 ER DER GLØGG OG ÆBLESKIVER 

                                    CA. KL. 16:15 - TÆNDES JULETRÆET  

                                     JULEMANDEN DANSER MED BØRNENE OM JULETRÆET 

20. JANUAR ……...KL. 18.00 - GENERALFORSAMLING - BORGERFORENING 

      AFHOLDES PA  BRAMDRUPDAM KRO 

      EFTERFØLGENDE MULIGHED FOR DELTAGELSE I SPISNING 

                                          

18. MARTS…..…...KL. 19.00 - 22.00 BØRNE DISKO I FORUM KOLDING BRAMDRUPDAM 

     

MARTS/APRIL…..PETANQUE TURNERING    

 

23. JUNI …………….SKT. HANS BA L V/A SEN - TROLDHEDEBANEN FRA KL. 19:30 
      

AUGUST……….…...HØSTDAG  

07. OKTOBER….....Evt. FEST MED BOMLES VENNER 

 

FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED  SPILLEAFTEN 

 

 

 

 

 FLERE AKTIVITETER ER PÅ VEJ - BESØG PÅ WÜRTH - FOREDRAG -  

                           RUNDVISNING PÅ FABRIK - GRILL AFTEN -  m.m.  

 HOLD DIG OPDATERET VIA NETTET OG INFO KANALEN PÅ TV OG PÅ MAIL. 

                                                       www.bramdrupdam.net   

                                                                   

                                                  

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Kolding_-_Koldinghus3.JPG
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW0JfJ-uXWAhUMb1AKHQuVDyQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhjerneskadet.dk%2Farrangementer%2Fgrillaften-hjerneskadeforeningen-himmerland%2F&psig=AOvVaw2ij2avwI7se4dn2InY5S
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8kNj2-uXWAhWPalAKHVeCA_UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffinans.dk%2Fprotected%2Fweekend%2FECE9761961%2Fgrillaften-kraever-vin-men-hvilken-skal-du-vaelge%2F&psig=AOvVaw2ij
http://bramdrupdam.net/wp-content/uploads/IMG_7120-2.jpg
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      Centervej 5 

            Bramdrupdam 
            Åbningstider:    Mandag -  fredag 6.30 -  17.30 

                           Lørdag -  søndag 6.30– 15.00 

 

    Ved fremvisning af Bramdrupdam Borgerforenings medlems kort 

                              gives der 20% rabat på kagemanden. 
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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: SØREN KJÆR NIELSEN 

MAJVÆNGET 7, TLF.: 31 50 79 60,  Mail: sorennielsen14@gmail.com  

BESTYRELSESMEDLEM: MARGIT BRYHL 

KRINGSVEJ 83,  TLF.: 20 64 40 84,  MAIL:  margit.bryhl@gmail.com 

SUPPLEANTER: 

GIANPAOLONGARANTE (GP), GL.DONSVEJ 2, TLF.: 22 19 19 92, MAIL: onkelgp@gmail.com 

THOMAS HOLH KRUSE,  TLF: 31 53 94 95,  MAIL: thomasholmkruse@gmail.dk 

REVISORER: 

KARLO KRISTENSEN, SKOVVEJ 17, TAULOV 

ERIK IVERSEN, GL. STATIONSVEJ 5A 

WEBMASTER:  BJARNE JENSEN 

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

                    ” Det stærke hold” 


