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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. 

 

                    ” Vi gir den gas” 

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 
fremtids aktiviteter vi har næste a r. 

I disse tider er det med forbehold for ændring af 

arrangementer og aktiviteter . 
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   BRAMDRUPDAM BORGERFORENING 

Informerer pa  info stander ved SuperBrugsen, er pa  TV Bramdrupdam info kanal samt pa  Facebook, 

har hjemmesiden www.bramdrupdam.net. 

Bramdrupdam Borgerforening  holder ogsa  2 a rlige møder sammen med Bramdrupdam Lokalra d, 
Bramdrupdam Sports-& Mødecenter, Lokalhistorisk Forening, BGIF Venner, Toften , Bramdrup Sko-
le, Logen Saxum, Bramdrupdam  Dam udvalg og Lions m.fl. 

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  informationsnyhe-
der direkte, na r der kommer et arrangement, som 
vi holder. Det er ogsa  via denne app muligt at infor-
mere hinanden, hvis en nyhed hurtig skal ud til  
Bramdrupdams borgere. 

En app som vi vil anbefale, at I downloader. 

Bramdrupdam Borgerforening har nu  ogsa  etableret 2 petanque baner. 

 Desuden et petanque hus hvor man kan ga  i tørvejr, hvis en byge skulle komme forbi. Til brug for 
alle i Bramdrupdam.  

Indvielsen foregik den 4. oktober, se mere inde i bladet. 
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                    ” Det stærke hold” 
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   JULETRÆET TÆNDES 

JULEN  2019 FØRSTE SØNDAG I ADVENT  

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

voksne.  Der var adventsgudstjeneste i kirken kl. 15.00. 

Efter gudstjenesten fulgtes vi til Sognega rden, hvor der blev serveret gratis gløgg og æbleskiver. 

Børnene legede med ler og  lavede juledekorationer, som de kunne tage med hjem. 

Bagefter  gik vi sammen over til græsplænen ved Toften, hvor vi sa  juletræet blive tændt. 

                                                     Julemanden kom med julegodter til børnene. 

                                                              DEJLIG DAG MED GOD TILSLUTNING 
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Bramdrupdam Borgerforening er en frivillig forening der IKKE modtager støtte fra 

f.eks. grundejerforeninger eller 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  eller 

Danske Bank:    1551  0001157361 

Alternativt kan beløbet betales kontant til kassereren  

ELLER MOBILE PAY på erhvervs nr. tlf. 96021 

Husk via MobilePay at opgive navn og adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMMER FÅR TILSENDT MEDLEMSKORT  

DETTE VIL KUNNE BENYTTES TIL  

KOMMENDE ARRANGEMENTER SAMT OPNÅELSE AF MEDLEMSFORDELE. 

Konkurrence 

Den 23. december trækkes der lod blandt alle registrerede  

medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening  

om en flot julekurv. 

 Sidste års vinder var Karen Johnsen  Påbyvej. 

Vinderne får direkte besked, og bliver offentliggjort på Facebook. 

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

                                                     Formand Benny Pedersen  

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM 
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Et flot tilbagekik til initiativtagerne Pernille og Vibeke, hvor dette ogsa  blev støttet af Bramdrup-
dam Borgerforening. Vi ha ber og ønsker snart, at vi fa r vores hverdag tilbage igen. 

 

 
 

 
 

 

  

                      START CORONA 2020 

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                               
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 GENERALFORSAMLING 

GENERALFORSAMLING PÅ BRAMDRUPDAM KRO 2020 

Bramdrupdam Borgerforening holdt generalforsamlingen pa  Bramdrupdam Kro. Der var stort frem-

møde. Borgerforeningen er stadig i fremgang , hvor der pa  daværende tidspunkt var tilmeldt over 

400 husstande. Rigtig flot. TAK alle sammen! 

Efter generalforsamlingen var der bankospil, 

med gode gevinster.  Efter bankospillet blev der 

serveret en flot og super lækker buffet. 

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. 

                                            Vi er at finde pa  vores hjemmeside www.bramdrupdam.net  

                   Tilmelding næste generalforsamling  d.8. januar 2021 kl.18 senest 8 dage før til 

                                  Benny pa  mail formand@bramdrupdam.net eller telefon 75 51 87 10 

                                           Begrænset antal pladser til buffet. 

                                   VI FØLGER CORONA REGLERNE PA  DAGEN 
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      DISKO FOR 3. - 6. KLASSE 

 

DISKO I BRAMDRUPDAM HALLERNE 29. februar 2020 

For 7. gang arrangerede Bramdrupdam Borgerforening DISKO for 3. -  6. klasse. 

Det var en dejlig aften, for de 90 børn som var mødt op. Det vat lidt uheldigt at 

samme aften var der MGP i Tv’et. Vi skulle finde en dato, hvor Salen var fri, samt 

medhjælper nok til aftenen, samt at vi skulle  finde en DJ som kunne spille. Den DJ vi plejer at bruge 

var optaget. Vi fik  anbefalet en ny, som ogsa  gjorde det rigtigt godt. Børnene hyggede sig og havde 

en dejlig aften. Vi er opmærksom pa , at næste gang bliver det ikke en aften, hvor der ogsa  er MGP i 

tv’et. 

Det var lige den sidste fest vi kunne holde inden Corona kom og overraskede os. Vi gentager festen i 

2021, na r det er muligt med hensyn til Corona reglerne. Vi vil ikke i skrivende stund sætte en dato 

pa , da fremtiden er lidt usikker.  Om det bliver fora r eller eftera r ved vi ikke, men vi vender  tilbage 

med en dato, lige sa  snart vi ma  holde festen igen. 

De hyggede sig inden festen med sodavand og lækker pizza. 

Børnene havde en super fest. Der var en prof. DJ, DISKOLYS og masser af sjov. 

Forskellige ALKOHOLFRI DRINKS blev der købt, og børnene havde det hyggeligt og gav den gas. 

Se flere billeder pa  vores hjemmeside www.bramdrupdam.net  under billeder. 
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ALKOHOLFRI DRINKS KAN KØBES 

Afholdes i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter 

         DISKO AFTEN 3. - 6. klasser  

 DATO KOMMER NÅR 

    NÅR VI MÅ VÆRE  

        FLERE SAMLET 

                  IGEN i 2021.  
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        SANKT HANS 2020 & 21 

SANKT HANS AFTEN 2020 

Sankt Hans aften blev desværre aflyst pa  grund af Corona reglerne. Vi ma tte max 

være 50 samlet, det kunne vi ikke overholde, na r vi ser tilbage pa  de andre a r, vi 

har holdt Sankt Hans aften ved Troldhedestien. 

 

Vi er tilbage i 2021 
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         INDVIELSE AF………………….. 

Indvielse af Bramdrupdam Petanque den 4. oktober 2020. Vi havde inviteret Jørn vores Borgmester 

til at indvie banerne. Banerne er nu a ben for alle i Bramdrupdam, som gerne vil spille Petanque. 

Billederne er taget af pressefotograf Gert Blume. 
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   Kom og oplev vinbonden fra Modavi 

Vingården Lindely 

Sdr. Vilstrupvej 149 

6000 Kolding 

 

           Nysgerrig? 

                             Send besked på mail@modavi.dk  

                                                 eller ring 2370 2379 
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                    HØSTDAG 2020 

HØSTDAG PÅ GÅRDBUTIKKEN LYSTLUNDEN 

Bramdrupdam Borgerforening havde inviteret medlemmerne til at komme pa  ga rdbutikken LYST-

LUNDEN, hvor vi skruede tiden tilbage til 1950e rne.  

Seest Bageri Centervej v/SuperBrugsen var sponsor af kagen. Bramdrupdam Borgerforening sørgede 

for kaffe og the til alle fremmødte pa  en dejlig solskinsdag i august. 

Bondemand Peter og Bondekonen sørgede for, at vi alle 

fik en underholdende og hyggelig eftermiddag.  Der var 

mulighed for ponyridning til de yngste m.m. En dag vi 

gentager i 2021. 

65 ÅRS FØDSELSDAG-UDSAT 

  Bramdrupdam Borgerforening havde 65 a rs fødselsdag den 9. februar 2020. Vi havde været i 

Kolding Stadsarkiv og fundet udskrift fra foreningens første start med de første vedtægter.  

Det skulle selvfølgelig fejres i år 2020. Det blev det ikke. A ret 2020 er et a r vi aldrig glemmer.  

Et a r vi  blev ramt af Corona, hvor vi skal passe pa  holde afstand, spritte vores hænder, samt der var 

begrænsning for, hvor mange vi ma tte være samlet. Sa  derfor aflyste vi vores fælles fødselsdags 

fest. Na r vi ma  være flere end 500 samlet igen og tiden er til det, har vi god plan for en stor fødsels-

dags fest. Hold øje pa  vores hjemmeside www.bramdrupdam.net samt pa  vores Facebook. 
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                        Vestergade 166, 6050 Almind 

                Vi skruer igen tiden tilbage til 1950’erne,  

                           en succes vi vender tilbage til. 

                           Søndag den 1. august 2021 i tidsrummet 13.00 -  17.00   

                  vil Bondemand Peter køre med den gamle selvbinder og gra  traktor. 

 

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  Ga rden a bnes. 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  Ga rden lukkes 

Der er mulighed for ponyridning til de yngste m.m.  

 

PS. Skulle Vorherre, 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. 
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Bramdrupdam Borgerforening har et Bramdrupdam Dam udvalg med 

Vagn Berthelsen som formand. Sammen har vi haft en del møder anga -

ende Bramdrupdam Dam i By og Udviklingsafdeling med Jakob Weber 

(Miljøchef), Inger Birkebæk Madsen (Afdelingsleder natur og vand), 

Mads Kyed (Projektkoordinator), Bodil Berthelsen (Bramdrupdam 

Lokalra d) og Karen Tønning (Udviklingskonsulent og projektkoordi-

nator) 

 

          BRAMDRUPDAM DAM 

INFO NYT ANG. BRAMDRUPDAM DAM 

Bramdrupdam Borgerforening, Dam udvalg og Bramdrupdam Lokal-
ra d har været til møde ang. det sidste nye, som kommer til at ske i 
omra det Troldhedebanen. 
Rundt om Bramdrupdam Dam etableres et sti forløb med opholds-
plateau ud til dammen. 
Der kommer ogsa  handicapparkering, cykelstativ, toiletbygning, 
overdække mod vind og vejr, bænke samt adgang til el og vand. Sa  
fa r stationen et udendørs opholdsrum til leg, bevægelse og stimule-
ring af sanserne, bl.a. med gemmesteder og klatreland. 
Ved Dybvad Station opføres et madpakkehus med udekøkken og ba l-
sted, boardwalk ude i rørbevoksningen med seks sheltere (alle han-
dicapvenlige) og fiskeplateau. Den eksisterende p-plads udvides. 
Ved Skovløberhuset bygges en skovterrasse i udkanten af engen til 
afslapning og hygge. Der kommer ogsa  toiletbygning, overdække 
mod vind og vejr, bænke samt adgang til el og vand. 
Alt dette forventes færdig til marts 2021 
Ideen med projektet er, at Troldhedestien skal være et attraktivt til-
bud til alle borgere - ogsa  mennesker med fysiske og psykiske udfor-
dringer, der ikke bruger naturen sa  meget i dag. Projektet skal ligele-
des bidrage til social inklusion og til at skabe nye tværga ende fælles-
skaber. 
Kommunens entreprenører er allerede sa  sma t ga et i gang med ar-
bejdet, bl.a. pa  Dybvadbro Station.  

OPRENSNING AF DAMMEN 

Der er flere ting i det ang. oprensning af dammen, det har ogsa  været 

vores første ønske. Realdania fonden vil ikke give penge til en op-

rensning . Vi har undersøgt, hvad det vil koste. Den billigste løsning 

ville være en oprensning, hvor man lægger slammen op pa  kanten. 

Problemet her er lugten for de omkringboende. Derfor skal det køres 

væk i lukket lastbil, sa  man ikke spilder pa  landevejen, samt at det 

man kører bort, ikke ma  smides væk uden en jordprøve. Sa  alt i alt vil 

denne løsning koste ca. 350.000,-. Kommunen har ingen penge til 

dette. Sa  næste løsning er, at fa  spildevand fra Bakketoppen ført ned i 

dammen via en brønd fra Pa byvej. Det vil koste ca. 150.000,- pa  den 

ma de at fa  sa  meget vandhøjde pa  dammen som muligt. Man siger, 

man skal op i ca.75 cm dybde, for at solen ikke kan skinne gennem 

vandet, og derved forhindre væksten i at gro. De penge skal ogsa  fin-

des et sted. Der arbejdes pa  løsninger. Det er bare ikke nemt, na r 

pengene ikke er der.  
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Uddeling af Stofa Breve. 

Vi i Borgerforening tilbød Stofa, at uddele breve i hele Bram-

drupdam, Strandhuse, Ndr. Bjert og Drejens omra det.  

Pa  den ma de har vi sa  fa et lidt ekstra penge ind til foreningen, som 

vi bl.a. har brugt til ekstra hjælp til vores Petanque omra det. 

Der blev uddelt ca. 4500 breve ud i det hele. Det var en indbydelse 

til et eftermiddagsmøde i Bramdrupdam Sports & Mødecenter, hvor 

man kunne møde op og fa  det sidste nye at vide om TV og internet.  

Uddeling af vores folder. 

Inden uddeling af vores folder skal den pakkes og puttes i kuverter. 

Vi navngiver kuverterne til vores medlemmer,  som har støttet os til 

i dag.  Pa  den ma de er I sikre pa  at fa  folderen. Samtidig pakkes den 

til de forha bentlige nye medlemmer, som vi ogsa  meget gerne ser i 

vores forening. 

 

Folderen vælger vi selv at ga  ud med, sa  vi er sikre pa , at alle fa r 

den. Der bliver uddelt til ca. 2450 husstande i hele Bramdrupdam.  

Vi er i dag  lidt over 400 husstande som medlemmer. Vi ha ber og 

ønsker, at vi kan komme op og runde de 500 for a r 2021. Hvis det 

lykkes, ville det være en ekstra hjælp, til at tilbyde endnu mere for 

medlemmerne fremadrettet. 
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     NYT -  SPILLE OG KORTAFTEN  

Nyt tiltag er spille og kortaften på Toften 

Vi mødes den første tirsdag hver ma ned. 

Vi finder aftenens mesterspiller. Der er præmie til de 

3 bedste spillere af præmiewhist. Der bliver ogsa  

spillet andre spil, som man kan have med hjemme-

fra. Bramdrupdam Borgerforening er vært for kaffe/

the og kage. Det er en hyggelig aften, og der bliver 

spillet mange spil. 
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BRAMDRUPDAM PETANQUE  

Der skal graves ud i en bestemt dybde. 

Startstedet for den nye Bramdrupdam Petanque 

lige bag Kringsvej ved siden af legepladsen. 

Der lægges store sten til dræning af regnvand, 

så bagefter skal det stampes. 

Det bliver lavet målinger op til flere gange under 

arbejdet med banerne, for at få den i vatter. 

Der bliver målt op og kanterne bliver etableret. 

Der bliver endnu engang rettet til med lidt sand, 

samt med jord uden om banerne. 

En kort fotopause. 

Stabilgrus lægges ovenpå de store sten. 
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         BRAMDRUPDAM PETANQUE  

Stenmel køres på, og banerne bliver rettet til. 

Så er vi nået i mål efter mange frivilli-

ge arbejdstimer. 

Petanque hus overdækning begynder at tage form. 

Fliserne er lagt, og arealet rettes pænt til. 

Start af byggeriet af petanque huset. 

Der gøres klar til flise lægning. 

Der er blevet kørt jord og sand for enden af ba-

nerne, hvor der skal lægges fliser. Arealet omkring banerne  rettes til, så det ser pænt ud. 
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Bramdrupdam Petanque 

Banerne og omra det er nu klar til brug og fri afbenyttelse for beboerne (med gæster) i 
Bramdrupdam. Banerne ligger bag Kringsvej lige ved siden af en legeplads. Der er lavet 
en stiforbindelse mellem petanque huset og legepladsen, sa  det ogsa  er muligt for børnene at lege pa  
legepladsen, hvis de ikke har lyst til at spille petanque. 

Vi har gjort det handicapvenligt, sa  det er nemt at komme til, og muligt at trække i tørvejr, hvis der 
tilfældigt skulle komme en byge forbi. 

Medlemmer af Bramdrupdam Borgerforening  kan fa  en kode til boks A, hvor der ligger petanque 
kugler til 2 personer, samt et sæt børne petanque kugler og en mappe med regelsæt og en point tav-
le. 

Vi ha ber, at vi alle i fællesskab vil passe godt pa  omra det og holde øje med det. Vi vil selv gøre vores 
til, at det bliver holdt pænt. I 2021 skal træværket have en behandling, og der er lige et par sma ting , 
der skal tilføres stedet. Det er noget vi ga r i gang med  i løbet af sommer 2021. 

 Hvis en eller anden forening vil leje banerne et bestemt tidspunkt pa  en dag eller dage i løbet af a ret, 
vil vi a bne op for muligheden mod betaling til Borgerforening. Pa  den ma de sikre sig at banerne er fri 
pa  bestemte tidspunkter. Der bliver ogsa  mulighed for den enkelte familie at reserverer banerne pa  
bestemte tidspunkter. 

Vi ha ber selvfølgelig, at det blive brugt. Det er nemt at komme til. Hvis man en solskinsdag lige fa r 
lyst, er ude at cykle eller ude at ga , er det jo nemt lige at holde ind og a bne op via en kode til boksen 
til petanque kuglerne og tage et eller flere spil. 

 

Banerne ligger bag Kringsvej ved siden af legepladsen. 

Vi ønsker alle en rigtig god kamp. 

Borgerhus i Bramdrupdam 

Der har været et ønske om et borgerhus, et hus som var vores. Mulighed for at 

have vores egne lokaler til  arrangementer, ting og sager.  Vi havde kik pa  en 

ejendom pa  Vejlevej. For at dette kunne lade sig gøre, skulle vi have hjælp fra 

nogle fonde. Vi søgte fonden Underværker,  der skulle have over 200 likes, for at de ville tage det 

op. Det ma  jeg sige, at det fik vi. Der var bare sa  mange gode andre forslag, sa  de kunne ikke tilgode-

se dem alle.  Vi har ogsa  nogle gode aftaler med Bramdrupdam Sports & Mødecenter. De aftaler ha -

ber vi fortsat at kunne bevare i fremtiden, da vi selvfølgelig ønsker at støtte hallerne her i Bram-

drupdam. 
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           SPONSORER 
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Vejlevej 339, tlf. 76 31 04 00 
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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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 ARRANGEMENTER 2020/21 

 
JULEN 2020 

Første søndag i advent den 29. november kl. 16. 

 Pa  grund af Corona bliver første søndag i advent fejret pa  en anden ma de i a r, da vi er nød til at følge 

reglerne med hensyn til afstand, og antal vi ma   være samlet. 

Vi mødes ved juletræet kl. 16 og ha ber pa , at julemanden dukker op. 

Na r julemanden kommer, vil han underholde børnene. 

Han vil tage lidt julegodter med, samt danse med børnene om juletræet, 

som vil blive tændt. 

 

GENERALFORSAMLING 2021 

Fredag den 8. januar 2021 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 i generalforsamlingen kræves 

naturligvis ingen tilmelding! 

 

                               Tilmelding buffet til: 

                               Benny Pedersen på  

                         tlf. 75518710 eller mail: 

                       formand@bramdrupdam.net 

                                  

PS: Tilmeld buffet i god tid, da der er begrænset antal pladser. 

        Tilmelding samt betaling til buffet senest 8 dage før. 

 

Vigtig info. 

HVIS CORONA REGLER GIVER BEGRÆNSNINGER MED ANTAL TIL SPISNIN-

GEN, VIL DE FØRSTE TILMELDTE FÅ FØRSTE PRIORITET TIL DEN DEJLIGE 

BUFFET.  

VI BETALER SELVFØLGELIG PENGENE TILBAGE TIL DEM,  SOM HAR BE-

TALT, OG VI IKKE MÅ TAGE MED AF HENSYN TIL CORONA REGLERNE. 
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DISKO FOR 3. -  6. klasse - endnu ukendt dato. 

 kl. 19.00 til 22.00   

Det afholdes i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter i Salen. 

DISKO er et must, og  vi er naturligvis klar med drinks, DJ, diskolys og masser af sjov. 

Billetter skal købes inden arrangementet hos billetto.dk. 

                                                                                                           Pris 50,-  

SANKT HANS AFTEN den. 23. juni kl. 20.00 

Bliver igen ved A sen/Troldhedebanen. 

Mulighed for at lave snobrød og der er gratis sodavand til børnene. 

         ARRANGEMENTER 2021 

HØSTDAG DEN 1. august  kl. 13.00 -  17.00  

Vi skruer tiden tilbage til 1950’erne 

Hygge i det fri pa  halmballer, rundvisning, høstkaffepause, samt mu-

lighed for ponyridning til de yngste m.m. se mere pa  side 22. 
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  AKTIVITESKALENDER 2020—2021 

 

29. NOVEMBER….1.SØNDAG I ADVENT.  

       Julemanden kommer pa  besøg ved Toften Kirkely. 

       

       KL. 16.00 - JULETRÆET TÆNDES SAMMEN MED JULEMANDEN 

 

08. JANUAR ……...KL. 18.00 - GENERALFORSAMLING I BRAMDRUPDAM BORGERFORENING 

      Afholdes pa  Bramdrupdam Kro 

       Efterfølgende mulighed for deltagelse i spisning 

        

09. FEBRUAR…….Bramdrupdam Borgerforenings fødselsdag 66 a r 

                                   Afholdes pa  et senere tidspunkt, da vi ikke kunne fejre de 65 a r pa  grund af Corona. 

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

     

MARTS/APRIL…..PETANQUE TURNERING    

 

23. JUNI …………….SKT. HANS BA L V/A SEN - TROLDHEDEBANEN FRA KL. 20.00 

       

01. AUGUST……… HØSTDAG læs mere pa  side 22 

 

FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED  SPILLEAFTEN 

 

 

 

 

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

                           RUNDVISNING PÅ FABRIK - GRIL 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– 16.00 

 

    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 

KRINGSVEJ 69, TLF.: 31 50 79 60, Mail: sorennielsen14@gmail.com  

BESTYRELSESMEDLEM: GIANPAOLO GARANTE (GP) 

GL.DONSVEJ 2, TLF.: 22 19 19 92, MAIL:  onkelgp@gmail.com  

SUPPLEANTER: 

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

THOMAS HOLH KRUSE, GL. DONSVEJ 5 TLF: 31 53 94 95, MAIL: thomas.kruse@stofanet.dk 

REVISORER: 

TOVE DAMM, MAJVÆNGET 7 &  KARLO KRISTENSEN, SKOVVEJ 17, TAULOV 

WEBMASTER:  BJARNE JENSEN 

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

                    ” Det stærke hold” 


