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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.

” Vi gir den gas”

Bramdrupdam Bladet.
Bladet udkommer en gang om aret lige op til julemaned.

Der fortæller vi, hvad der er sket i løbet af aret, samt hvilke
fremtids aktiviteter vi har næste ar.
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 og info tavlen ved det nye petanque hus bag Kringsvej,
er pa TV Bramdrupdam info kanal samt pa Facebook, har hjemmesiden www.bramdrupdam.net.

Bramdrupdam Borgerforening holder ogsa 2 arlige møder sammen med Bramdrupdam Lokalrad,
Forum Kolding Bramdrupdam, Lokalhistorisk Forening, BGIF Venner, Toften , Bramdrup Skole, Logen Saxum, Bramdrupdam Dam udvalg og Lions m.fl. Pa grund af Corona har vi udsat møderne til ar
2022.
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JULETRÆET TÆNDES
JULEN 2020 –21 FØRSTE SØNDAG I ADVENT
Borgerforeningen og Bramdrup Kirke var gaet sammen om at lave en god eftermiddag for børn og
voksne. Pa grund af Corona regler, blev arrangementet kun holdt ved juletræet ved Toften. Julemanden kom med godter til børnene, og de fik hygget rundt om juletræet. Vi følger op pa dette arrangement den 28. november, hvor kirken holder advents gudstjeneste fra kl. 15 og bagefter arrangerer vi gløgg og æbleskiver i Sognegarden. Derefter gar vi over til juletræet, hvor julemanden med
magiske ord far tændt lys i træet. Julemanden vil hygge med børnene om juletræet. Det bliver dejligt, at vi igen kan hygge og være sammen i et fællesskab uden at være bange for Corona smitte. En
dag, hvor der plejer at være en god tilslutning.

Juletræet ved Toften har efterhanden gjort sin pligt. Det ser
ikke sa pænt ud mere, træet mangler toppen, og de nederste grene er væk.
Der er besluttet at opsætte et nyt juletræ pa den store plæne foran kirken. Pa den nye plads vil det stadig kunne ses
fra mange sider. I skrivende stund haber vi træet er klar til
den første søndag advent den 28. november.
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” Det stærke hold”
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HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM

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 Birgit Thygesen Kringsager 27
Vinderne får direkte besked, og bliver offentliggjort på Facebook.
Medlemmer af borgerforeningens bestyrelse – eller disses husstande – kan ikke deltage i konkurrencen.

Formand Benny Pedersen
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Bramdrupdam Petanque
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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, nar der kommer et arrangement, som vi holder. Det er ogsa via denne app muligt at informere hinanden, hvis en nyhed hurtig skal ud til Bramdrupdams borgere.
Vi har kørt den som et forsøg, og faet en del medlemmer pa appen,
haber flere vil prøve den.
En app som vi vil anbefale, at I downloader.

UDDELING AF FOLDER
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 made er I sikre pa at fa folderen. Samtidig pakkes den til de forhabentlige 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 far den. Der bliver uddelt til
ca. 2450 husstande i hele Bramdrupdam. Vi
er i dag pa ca. 450 husstande som medlemmer. Vi haber og ønsker, at vi kan komme op
og runde de 500 for ar 2022.
Hvis det lykkes, vil det være en ekstra hjælp,
til at tilbyde endnu mere for medlemmerne
fremadrettet.

LAN AF LYSKÆDEN
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 pa
mail: formand@bramdrupdam.net
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GENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING PÅ BRAMDRUPDAM KRO 2021
Bramdrupdam Borgerforening holdt forsinket generalforsamlingen den 27.august pa Bramdrupdam Kro. Det var ikke muligt før pa grund af Corona regler. Der var en god tilslutning. Vi kunne
meddele, at vi fastholder de ca. over 400 medlemmer trods Corona krisen. Vi kunne fortælle, at der
var nye tiltag pa vej, som vi bl.a. har faet 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. Det gør at prisen kan holdes nede pa 195,- kr. pr. person

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.
Nuværende problem er, at der mangler vand i dammen. Det er nu lykkes os at fa bevilget og godkendt 150.000,- til gennemførelse af mere vand fra Bakketoppen med en ekstra rør tilslutning. Det
er ifølge kommunen planlagt at blive gennemført her sidst pa aret. Pa billedet til højre gives der
hand fra Birgitte Kragh pa, at der bliver tilført mere vand til dammen.
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DISKO AFTEN
3. - 6. klasser
Den 9. april 2022
KL.19

ALKOHOLFRI DRINKS KAN KØBES

Afholdes i Forum Kolding Bramdrupdam
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DISKO FOR 3. - 6. KLASSE
DISKO I BRAMDRUPDAM HALLERNE 2021 –22
Vi matte aflyse børne disko her i ar pa grund af Corona, en fest børnene havde
set frem til. Vi vender igen tilbage i det nye ar. Det bliver lørdag den 9. april
2022. En aften med en DJ, som underholder børnene med forskellige danse.
Der vil bl.a. være forskellige konkurrencer, hvor der er mulighed for at vinde præmie. Det bliver 8.
gang vi holder festen, og der plejer at møde ca. 100-120 børn op. Prisen bliver 50,- pr. barn. Der bliver mulighed inden festen, at børnene kan købe en pizza, som Forum Bramdrupdam sørger for.
Vi abner op for billetsalget ca. 1mdr. før. Vi vil informere via vores hjemmeside
www,bramdrupdam.net samt pa Facebook.
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Vi er tilbage i 2022
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SANKT HANS 2021 & 2022
SANKT HANS AFTEN 2021
Sankt Hans aften blev afholdt ved Troldhedebanen pa kælkebakken. Der var lige blevet abnet op for,
at vi igen matte være samlet. Arets baltaler var Michael Krogh. Aftenen gik fint og der var godt fremmøde.
Der var gratis sodavand og snobrød til børnene.

Vi abner op igen for Sankt Hans aften ar 2022. Hvis der er ønsker til næste ars baltaler, sa meld gerne
ind til Bestyrelsen af Bramdrupdam Borgerforening. Sa hører vi, om vedkommende kan/vil og ikke
er optaget til anden side denne aften.

Vi er tilbage i 2022
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Overraskelse fest 1. oktober 2022
Bramdrupdam Borgerforening har reserveret datoen i Forum Kolding Bramdrupdam.
Der vil komme en stor planlagt fest, hvor vi haber, vi kan samle hele Bramdrupdam til en rigtig fest
aften. Reserverer allerede datoen nu. I kan godt glæde jer, hvis I er til fællesskab, hygge og dans. Vi
vil i løbet af sommeren 2022 komme med mere info omkring festen.

Fest ønsker :
Vi er meget abne for ønsker til en arlig fælles fest start oktober, og vi vil gerne høre, hvad der skal til
for at I kommer til festen. Hvad er afgørende - band - DJ– tidspunkt - prisen - tema eller ????
For at det skal blive en rigtig god fest, kræver det at vi bliver mindst 300 personer. Jo flere vi kan
samle, jo bedre er der mulighed for et rigtig godt band. Festen skal ikke give overskud, blot løbe
rundt.

Vi vil gerne have en del repræsentanter, som vil melde sig frivilligt, hvor vi kan mødes og tage en
snak. Frivillige, som er med pa, at det skal blive en god fest og som ogsa kan samle deltagere og er
med til planlægningen. Meld gerne ind pa mail: formand@bramdrupdam.net med navn og ønsker.

Bænke ved Bramdrupdam Dam

Bramdrupdam Borgerforening har besluttet,
at der kommer 4 nye bænke ved Bramdrupdam Dam. Vi haber at fa hjælp via Bydelspuljen. De gamle bænke har gjort deres gavn. De
vil blive opstillet i foraret 2022.
20
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Vestergade 166, 6050 Almind

Vi skruer igen tiden tilbage til 1950’erne,

en succes vi vender tilbage til.
Søndag den 7. august 2022 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 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.

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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HØSTDAG 2021
HØSTDAG PÅ GÅRDBUTIKKEN LYSTLUNDEN
Bramdrupdam Borgerforening havde inviteret medlemmerne til at komme pa gardbutikken
LYSTLUNDEN, hvor vi skruede tiden tilbage til 1950erne.

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, der kom dog en enkelt byge.

Bondemand Peter og Bondekonen sørgede for, at vi alle fik en underholdende og hyggelig eftermiddag. 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 2022.
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HYGGE AFTEN MED DIVERSE SPIL
Spille aften på Toften
Vi mødes den første tirsdag hver maned. Der bliver
spillet forskellige spil, efter eget valg. Der kan spilles
præmiewhist, Partners, Sequence, terningsspil med
flere. Ved spil af præmiewhist finder vi aftenens mesterspiller. Der bliver ogsa spillet andre spil, som
man kan have med hjemmefra. Bramdrupdam Borgerforening er vært for kaffe/the og kage. Det er en
hyggelig aften, og der bliver spillet mange spil.
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MØD EN KENDT
Bramdrupdam Borgerforening arrangerer en aften, hvor vi kan møde en kendt person. Vi har valgt
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, argang 1954. En hyggelig aften hvor vi serverer kaffe/the og kage. Han vil fortælle om sit liv gennem tiden, bl.a. ogsa fra dengang Bramdrupdam Hallerne brændte. Datoen bliver start af 2022 - følg med pa hjemmesiden bramdrupdam.net. En aften i Forum Bramdrupdam.
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UTRADITIONELT VALGMØDE

Der er blevet kørt jord og sand for enden af banerne, hvor der skal lægges fliser.

Arealet omkring banerne rettes til, så det ser pænt ud.

Utraditionelt valgmøde i Forum Kolding Bramdrupdam blev afholdt søndag morgen d. 24 oktober.
Der var rundstykker og kaffe/the til de fremmødte. Seest - Bramdrupdam Bageri var sponsor til rundstykker og Forum Bramdrupdam var sponsor til kaffe/the og tilbehør til rundstykkerne. Det var
Bramdrupdam Borgerforening, Bramdrupdam Lokalrad og Forum Kolding Bramdrupdam, der i fællesskab star bag mødet. Flot fremmøde ca. 130 personer var mødt op. Der var en god debat fra lokalomradet, emner der bl.a. blev nævnt var skolen, vejene, grønne omrader, flere hænder til plejehjemmet m.m.
Der gøres klar til flise lægning.

Start af byggeriet af petanque huset.

Stenmel køres på, og banerne bliver rettet til.
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Petanque hus overdækning begynder at tage form.

Så er vi nået i mål efter mange frivillige arbejdstimer.

MINIGOLF BANER
Bramdrupdam Borgerforening har et ønske om at etablere et 9 huls anlæg ved Bramdrupdam Petanque. Vi har søgt Bydelspuljen og faet et start
beløb pa 10.000 kr., samt kolding.net, hvor vi fik et
beløb pa 5000,- Vi ønsker yderligere sponsor
hjælp. Banerne skal være til fri benyttelse for os i
Bramdrupdam. Tanken her at samle Bramdrupdam petanque sammen med minigolf banerne,
hvor vi ogsa har legepladsen for børn. Stedet hvor
vi kan samle hele familien til en hyggedag. Vores
ønsker at banerne skal være lavet i en ordentlig
kvalitet, derfor bliver det ikke en billig løsning.
En løsning som vil falde pænt ind i omgivelserne, nemt at vedligeholde og altid vil se pænt ud.
Hertil ønsker vi ogsa frivillige, som vil hjælpe os,
meld gerne ind. En projekt hvor hver bane vil
koste et beløb pa ca. 20.000 kr. Derfor er ønsket
at fa en sponser til hver bane, hvor sponsor bestemmer, hvordan banen skal være. Samtidig vil
hver bane fa et flot sponsor skilt. F.eks. Bane 1
sponsor Bydelspuljen/kolding.net, Bane 2 Bramdrupdam Borgerforening, Bane 3 Kolding Forum, Bane 4 Super Brugsen osv. Det er ogsa en mulighed at flere kan være sponser pa samme bane. F.eks private som syntes, det kunne være en god ide´
at de far helt deres egen eller en del af en bane. Planen starter, nar vi har sponsorer og pengene pa
plads.
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SPONSORER
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Vejlevej 339, tlf. 76 31 04 00
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BRAMDRUPDAM BORGERFORENING’S app.

Garante’s vin import giver 10% rabat på køb af vin til
Bramdrupdam Borger forenings medlemmer.
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TROLDHEDESTIEN & DAMMEN

Omradet ved Bramdrupdam Dam sammen med Dybvadbro og ved Skovløberhuset blev godt indviet med fine taler med fa udvalgte - pa grund af Corona - fra Bramdrupdam Borgerforening og
Bramdrupdam udvalg, Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdam sammen med Realdania, Lokale
Anlægsfonden, Kolding Kommune.

Ved dammen i Bramdrupdam la Troldhedebanens
trinbræt som det andet stoppested fra Kolding. Trinbrættet bestod af et lille træskur, hvor ventende
passagerer kunne søge i ly og læ. Trinbrættet betjente i øvrigt gæster til og fra Bramdrupdam Kro,
der ved anlæggelsen af Troldhedebanen fik krohaven skaret over i to.
Tilbage i 1600-tallet hørte dammen under Koldinghus og var dengang en del større end i dag. Dammen
var kongens karpedam, og herfra blev der hentet
karper og andre spisefisk, som dengang blev betegnet ”herrefisk” Al og skaller var ikke sa fine og
blev derfor kaldt ”gemenfisk”. Om vinteren var dammen et godt sted at løbe pa skøjter. Dammen har
ogsa leveret is til afkøling pa mejeriet. Mejeriet la
tidligere ved Vejlevej, hvor parkeringspladsen ligger
i dag.

Troldhedebanen blev anlagt i 1914-1917 og var med
sine knap 100 km landets længste privatbane. Fra
den 25. august 1917 kørte toget i ordinær drift med
passagerer og gods. Banens økonomi var svingende
og bedst i de første ar og omkring 2. Verdenskrig.
Den 31. marts 1968 kørte det sidste tog pa banen.
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AKTIVITESKALENDER 2021—2022
28. 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. 16:45 - TÆNDES JULETRÆET
JULEMANDEN DANSER MED BØRNENE OM JULETRÆET
21. JANUAR ……...KL. 18.00 - GENERALFORSAMLING - BORGERFORENING
AFHOLDES PA BRAMDRUPDAM KRO
EFTERFØLGENDE MULIGHED FOR DELTAGELSE I SPISNING
09. APRIL….……...KL. 19.00 - 22.00 BØRNE DISKO I FORUM KOLDING BRAMDRUPDAM
MARTS/APRIL…..PETANQUE TURNERING
23. JUNI …………….SKT. HANS BAL V/ASEN - TROLDHEDEBANEN FRA KL. 19:30
07. AUGUST……… HØSTDAG
01. OKTOBER….....FEST AFTEN FOR DE VOKSNE
FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED SPILLEAFTEN

FLERE AKTIVITETER ER PÅ VEJ - BESØG PÅ WÜRTH - FOREDRAG RUNDVISNING PÅ FABRIK - GRIL AFTEN - m.m.
HOLD DIG OPDATERET VIA NETTET OG INFO KANALEN PÅ TV OG PÅ MAIL.
www.bramdrupdam.net
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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

MAJVÆNGET 7, 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, TLF: 31 53 94 95, MAIL: thomasholmkruse@gmail.dk
REVISORER:
TOVE DAMM, KRINGSVEJ 69 & KARLO KRISTENSEN, SKOVVEJ 17, TAULOV
WEBMASTER: BJARNE JENSEN
APRILVÆNGET 8, TLF.: 20 40 88 24, MAIL: webmaster@bramdrupdam.net

” Det stærke hold”
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