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[ HOVEDBESTYRELSEN ]

Så kom vi igennem forårssæsonen i BGIF.
Vi har, 7-9-13, ikke været ramt af restriktioner, og håber meget på, at det ikke vil ske igen i
fremtiden !
Et forår, hvor vi blandt andet fik hædret nogle af vores frivillige i foreningerne, til vores
hædringsfest den 18. Marts i Forum Kolding. En glimrende begivenhed, som dog fra 2023 vil blive
nytænkt lidt, med det formål at søge en endnu bredere opbakning.
I forretningsudvalget, er Klaus Kehlet trådt ud – og ind er kommet Jette Degn.
Dermed ser udvalget nu ud som følger:
Thomas Byrsing ( formand )
Leif Lind ( næstformand )
Jørgen Pedersen ( kasserer )
Jette Degn ( bestyrelsesmedlem )

Så ser vi frem imod et godt samarbejde, foreningernes bestyrelser imellem, og en sommer /
efterår med forhåbentligt masser af aktivitet på faciliteterne i Forum Kolding.

På vegne af forretningsudvalget,
de bedste hilsner,
Thomas
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[ VENNER ]
BGIFs Venner

Efter en lang corona pause lykkedes det så at få afholdt loppemarked i Forum Kolding d. 11. juni
2022. Der var godt fyldt op i begge haller, da to års indsamlede ting skulle forsøges solgt. Desværre
var der ikke så mange besøgende, som vi kunne ønske, men de der kom, var meget købelystne. Intet
loppemarked uden frivillige hjælpere, og der kom rigtig mange. Tusind tak til alle Jer, som valgte at
bruge Jeres fritid på at få dette års loppemarked godt afviklet.
Loppemarkedet i Bramdrupdam har været en fast tradition i mange år men, alt har sin tid, og der er
sket mange forandringer i de senere år. Det har været svært at få hjælp til de opgaver, som BGIFs
Venner har forpligtet sig til som medlem af Loppeforeningen i Kolding Kommune samt hjælp til
indsamling i nærområdet. Disse forhold og andre ændringer omkring afholdelse af loppemarkedet
har mundet ud i, at bestyrelsen for BGIFs Venner har vedtaget, at indsamling af ”lopper” indstilles.
Det vil i praksis sige, at der pt ikke forventes afholdt loppemarked i 2023, med mindre at nye
personer melder sig på banen for at overtage opgaven. Det skal lige nævnes, at alle organisationer,
som er afhængige af afhentninger af genbrugsting, som afleveres af borgerne i loppecontaineren på
genbrugscenter syd, efter al sandsynlighed kommer til at mærke forandringer på genbrugsområdet,
når Kolding Kommune pr. 1. januar 2023 indfører nye retningslinjer for genbrug i kommunen.
Dette har også været en væsentlig faktor for bestyrelsens beslutning.
Som sagt så har alt sin tid, og der er tjent rigtig mange penge ind til børn og unge i BGIF gennem
afholdelse af loppemarkeder. Der er også mange, som gennem årene har hjulpet til og sammen med
andre og haft nogle gode oplevelser i forbindelse med loppemarkederne.
Nu er det så tid til, at der nytænkes i foreningen BGIFs Venner. Vi håber, at der er personer, som
gerne vil føre foreningen BGIFs Venner videre med nye ideer, så BGIFs Venner stadigvæk er en del
af foreningen BGIF, hvor man på tværs af aktiviteterne kan mødes og være med til at understøtte
ungdomsarbejdet i BGIF.
Der indkaldes til generalforsamling

Mandag d. 5. september 2022 kl. 19.00 i Forum Kolding

Lilly Næss-Schmidt
BGIFs Venner
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[ FODBOLD ]
BGIF Fodbold – når alt bare spiller
Sikke et fantastisk fodboldår, hvor alt bare spiller max. Corona’en er gået i
glemmebogen, og vi kan igen hygge os sammen, børn og voksne.
Først og fremmest en stor tak til alle frivillige hænder i BGIF Fodbold. Vi var på
ingen måde overhovedet en klub uden jer. Efter en god vinter/indendørssæson
sluttede vi af med et fodboldbrag, hvor vi fejrede alle vores fantastiske og
energiske fodboldbørn. Årets børnearrangement blev afholdt i hallen. Her kårede
vi årets spillere. Men endnu vigtigere kårede vi også årets holdkammerater. Vi
drukner heldigvis i gode holdkammerater i BGIF Fodbold, så det var på alle hold
vanskeligt at kåre blot én spiller.
Og så fik vi sparket forårssæsonen godt og grundigt i gang. Vores næsten
legendariske BGIF Cup var igen en realitet. I Maj kunne vi igen fylde banerne med
cirka 900 glade fodboldbørn, som kom fra blandt andet Odense, Ribe, Holstebro
og Als. De mange frivillige lavede et overflødighedshorn af fodboldglæde. Pølserne
kom på grillen. Kaffebod og ølbod fik hele Bramdrupdam til at dufte godt. Der
manglede ikke noget. En gigantisk tak til Forum Kolding for en stor hjælpende
hånd med at realisere vores stævne.
Klubbens førstehold, vores serie 2 herrer, har gennem foråret kæmpet med næb
og klør i en vanvittig barsk pulje, hvor der ofte var få point mellem oprykning og
nedrykning. Selvom vores rød-gule drenge og folkene bag holdet kæmpede
eftertrykkeligt, måtte de, meget desværre, se sig besejret 1-2 i playoffkampen.
Men vi er helt sikre på, at med den foldboldappetit og store bunke energi, der
lægges for dagen på holdet, ryger vi hurtigt op ad seriestigen igen.
Der er blevet, og der vil forsat blive arbejdet med, optimering af vores faciliteter.
Blandt andet to containere, en på hver af vores græsbaner, som skal bruges til
opbevaring af materiel, så trænerne ikke skal slæbe fra kælderen og til banerne.
Der lægges fliser ved containerne, hvor der bliver opsat otte bord/bænkesæt
sponsoreret af Danske Bank. Dette gøres til gavn for det sociale i forbindelse med
træning og kampe. Vi håber på, at dette bliver stedet til tredje halvleg med frugt,
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[ FODBOLD ]

kage og saft. Forældre tager kaffen med og hygger, mens børnene klæder om. Der
kunne også herfra sælges en kop kaffe til udeholdet. 😊😊
For at styrke sammenholdet i klubben, bliver der arbejdet på en hjemmebanedag i
weekenden 3.-4. september. Her vil der vil blive afviklet 44 fodboldkampe.
Hjemmebaneholdene består af: BGIF, FC Kolding Nord og KIFs hold med
tilknytning til Bramdrupdam. Vi håber, at rigtig mange kommer og bakker op om
vores hold. Der kommer mere herom i starten af den nye sæson.
Herudover begynder stævneudvalget lige efter sommerferien på planlægningen af
BGIF-CUP indestævnet. Dette afholdes de to første weekender i november.
Vi holder indledende møde 31.8.2022 kl. 19.00 i hallen.
Som først skrevet gør vores frivillige et fantastisk stykke arbejde. Men der er brug
for endnu flere. Selvom vi lige nu har en masse utrolig engagerede og dygtige
frivillige, så kan vi få en endnu bedre klub, hvis arbejdsbyrden (og arbejdsglæden)
bliver spredt ud på flere hænder. Det er virkelig fedt at være en del af BGIF
Fodbold.
Afslutningsvis er det selvfølgelig også helt afgørende for os at give en kæmpestor
tak til alle klubbens trænere, administratorer og andre med fast tilknytning til
klubben. Det er i højeste grad jer, der i dagligdagen får klubben til at blive den klub,
vi alle elsker at være en del af. I gør det muligt for vores børn og unge at spille
fodbold, skabe gode kammeratskaber og dele en masse grin og glæde. TAK
På vegne af BGIF Fodbolds bestyrelse
Morten Løwe Nielsen
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[ TENNIS ]

TENNIS
i
Bramdrupdam
Har du gået med lysten til at spille tennis
eller bare tænkt på, hvordan man egentlig kommer igang?
Så er muligheden her i vores lille hyggelige tennisafdeling i Bramdrupdam Gymnastik og Idrætsforening
Alle kan være med uanset alder og niveau.
Tennis handler om udfordring, spænding, sundhed og fællesskab mv.
Har du ikke spillet tennis tidligere, får du 2 gratis prøvetimer, hvor du kan låne ketsjer og bolde.
Vi hjælper dig gerne i gang med vejledning og instruktion.
Mød os på vores tennisanlæg med 4 grusbaner, omklædningsrum og bad.
Vi har minitennis bane til at spille soft tennis med bløde bolde, det er en god øvelse for at komme
NYT NYT
igang.
Indendørs mini tennis.

BGIF tennis starter mini tennis I Forum Kolding, Bramdrupdam.

Kontakt Leif V. Lind 30488503 så hjælper jeg dig/jer i gang.

Kom og prøv dette dejlige hurtige spil, der spilles på en badminton
bane, med skum bolde.

-- 2fratimers
gratis
instruktion
af vores træner.
NYT –NYT- Nye medlemmer får i sæson
Vi spiller 2022
hver onsdag
kl.14,30 til
15,30 i hal
2
Der er træner og instruktører som hjælper dig i gang.

Vi glæder os til at se jer !!

Vi har ketcher og bolde.
Det er gratis, så kom og prøv at spille.
Hvis du har spørgsmål så kontakt Leif Lind tlf 30488503

Valdemar.lind@stofanet.dk
Besøg i øvrigt vores hjemmeside på: http://www.123hjemmeside.dk/bgif-tennis
Her kan i se vore betingelser og priser m.m.
Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
BGIF Tennis
Bestyrelsen.
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[ HÅNDBOLD ]
En ny sæson skal i gang, og vi glæder os til at tage imod jer igen! Du kan se de nye
træningstider på vores hjemmeside og på hallens hjemmeside.
Trænerstaben ser god ud igen i år. Vi siger farvel til Henrik, Mette, Merete og Kurt,
tusinde tak for jeres store indsats i klubben. I har alle lagt rigtig mange timer og kræfter omkring vores klub. Tak! Heldigvis har Mathias og Oke meldt sig som en fast del
af staben på U15 drenge sammen med Stefan. Derudover har Maria sagt ja til at tage
de mindste fra 6 - 8 år. I klubben har vi arbejdet på at få flere af de unge i gang med at
være hjælpetrænere, det har givet stor succes. Mange af de unge vil rigtig gerne, hvis
de bliver spurgt. Vi håber, at vi kan få glæde af dem i mange år. En af de nye unge
trænere er Emilie, som skal stå for U13 pigerne sammen med Lone, vi glæder os til
samarbejdet med nye og erfarne trænere.
Bestyrelsen kan godt bruge lidt flere hænder, hvis du tænker, at du gerne vil deltage
til 5 - 6 møder i det næste års tid, må du meget gerne henvende dig. Vi har sagt farvel
til Flemming Snerling, som har haft styr på utrolig mange ting i klubben i mange år.
Derudover er Rikke stoppet i bestyrelsen, Tak for tiden I har lagt hos os. I er altid velkomne til at vende tilbage. Stefan koncentrerer sig om sine 2 hold, men hjælper stadig
med praktiske opgaver for bestyrelsen. Vi får ny suppleant ind i august, det er Irene,
dejligt at du vil hjælpe, og Niki er også blevet valgt ind.
Hverdagen er fyldt med håndbold for mange os. Mange spillere drog til Frøcup,
et stævne ved Årup, hvor vores hold klarede sig rigtig flot, fedt at I leverer en god
sportslig indsats. Dog noterer vi os mere, hvor gode I er at have med på tur, flot opbakning fra alle kanter. Vi havde 5 spillere, der blev udvalgt til landsholdet derovre.
Tillykke til Oscar, Mikkel, Lærke, Sarah og Katrine. En del spillere har i foråret været
til Beach stævner, hvor U11 drenge har været på efterskole. U17 pigerne tog en dag i
høj sol i Vojens, og U15 pigerne tilbragte en dag i Rødekro. Vi har sendt U17 pigerne
til Partielle Cup i Sverige i juni, hvilket de havde sparet sammen til længe. En dejlig
uge for spillere og trænere.
Vi er heldige i vores klub. Det er vi fordi, vi har utrolig mange hjælpsomme hænder,
når vi skal afholde banko, loppemarked og afholde kampe i hverdage og weekender.
Mange trænere, spillere og forældre byder ind i arbejdet, og det er vigtigt for vores
forening. Tirsdag d. 26.4 havde vi banko i klubben, hvor flere end 360 personer mødte
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[ HÅNDBOLD ]
op i hallen. Vi har fået en enorm støtte fra en masse sponsorer, tusinde tak for det. D.
14.6 havde vi afslutning for alle spillere og deres forældre, hvor 150 havde tilmeldt
sig spisning i hallen. Det var en dejlig aften, hvor trænerne startede med at rydde op i
boldrummet, bagefter fik vi spillet kampe - forældre mod spillere. Resultaterne er længe glemt hos de voksne, men det var en hyggelig aften for vores børn, hvor de endelig
kunne mærke fællesskabet i vores klub på tværs. Tak for jeres store opbakning.
Du kan følge os i vores dagligdag på vores facebookside BGIF håndbold.
Mange hilsner Marianne Olsen, formand BGIF Håndbold
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[ GYMNASTIK ]

KLOVNELØB 2022
Lørdag morgen d. 18. juni 2022 skulle ﬂere ugers forberedelse endelig stå sin

prøve. Blev det en god dag, eller var det noget, som ikke behøvede sin gentagelse?

Gymnastikinstruktør og bestyrelsesmedlem i BGIF Gymnastik, Mette Damkjær havde
fået den ide at prøve klovneløbet for de danske hospitalsklovne af i Bramdrupdam.

Ca. Kl. 8.30 begyndte de første at melde deres ankomst, og de ﬁk sin pose med

startnummer udleveret. Begejstringen for posens indhold var til at føle på - "wow en

pose. Der er da vildt meget i". Og det var helt rigtigt. Igennem et par uger er der blevet
taget kontakt til de lokale butikker ift. at sponsorere til klovneløbet, som ikke før har

været afholdt i Bramdrupdam. Og tilslutningen var stor! Der blev doneret både frugt,

bolle og vand til vandposter, frugt til startposer og ca. 500 gaver til lykkehjulet, sådan at
Bramdrupdam kunne sende endnu ﬂere midler til de danske hospitalsklovne.
Kl. 10.00 klippede Gummitud snoren over sammen

med Karla, og de kunne sende 108 glade løbere afsted ud
på den 3 km lange rute rundt på stisystemet rundt i

Bramdrupdam. Tilbage ved Forum
Kolding, Bramdrupdam kunne
deltagerne prøve lykken på

lykkehjulet eller brænde det sidste
krudt af på de 3 hoppeborge som
hallen havde stillet til rådighed.

Flere af deltagerne har efter løbet udtrykt sin begejstring for

løbet så barometeret for dagen nåede sine højder og Mette Damkjær er yderst tilfreds.
Vi håber meget på at kunne gentagelse succesen til næste år i Bramdrupdam.

BGIF August 2022
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[ GYMNASTIK ]
BGIF Gymnastik – holdoversigt 2022/2023
Sæsonen starter i uge 36. Tilmelding fra søndag 14. august 2022 kl. 10.
Gymnastikken finder sted i Forum Kolding Bramdrupdam, Bramdrup
Skole og KG.
Mandag
14.00-15.00
15.30-17.00
17.00-18.00
17.00-18 .00
18.00-19.00
17.45-18.45
18.30-20.00

Senior Gymnastik
Bente Thaarup
Mikrofræs 1.-3. klasse
Marianne Olsen
Mikrobanditterne 4år-0.kl Marianne Olsen
Just Dance fra 16 år
Tine Justesen
Funktionel træning m/k Jeannet Nielsen
Smart Kids 6-8år
Lone Nielsen
Mandehørms-floorball Svend Noe Thomassen,
Bo Stokbæk Jensen

Tirsdag
16.00-17.00 Dance4fun 0.-3.kl
17.15-18.15 Yoga
18.30-19.45 Pilates

Mie Rasmussen
Lykke Guldbrandt
Lykke Guldbrandt

Onsdag
16.00-17.00
16.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Mie Rasmussen
Mette Meier Remfeldt
Mette Meier Remfeldt
Sabrina Vestergaard
Annamaria Elekes

Funtasticgirls 4.-7 kl.
Lopperne 1½-3 år
Spirerne 3½-5år
Hit Fit Dance
Smart træning

Torsdag
16.00-17.00 Hoptimisterne
18.00-19.15 Motionsherrer 40+
18.30-21.00 Rytmehold 16-20år

Mette Damkjær
Lilian Jørgensen
På Kolding Gymnasium

Forbehold for ændringer.
Tilmelding på http://www.BGIFgymnastik.dk
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Sommerferie og opstart af ny motion?
Trænger du til at få motion i
2022/23 og samtidig få
humøret i top, så er det nu
du skal prøve VoksenFjer.
VoksenFjer er badmintontræning, som ud over

badmintonkampe også rummer tekniske, taktiske og fysiske
elementer. Du kan komme til at spille med og mod andre i både
single og double. Der er ikke krav om deltagelse hver gang – man
kommer, når man kan. Træningen udbydes til nybegyndere og/eller
voksne, der har spillet badminton i deres ungdom og som alle
brænder for at komme i gang igen.Vi har det SJOVT!

Hvor: Forum Kolding Bramdrupdam – hal 2
Hvornår: Onsdage kl. 20-21.30
Opstart af sæson: 9. august 2022

Afslutning af sæson: 26. april 2023

Pris: 750 kr. pr. pers for sæsonen 2022/23

inkl.

badmintonbolde og klub t-shirt.

Tag en ven, kone/mand,
arbejdskollega med og prøv
VoksenFjer – ketsjer kan lånes!

Vi glæder os til at se dig.

For mere information kontakt Rikke Holm tlf. 40830066.

[ BADMINTON ]
AFSLUTNING PÅ SÆSONEN
2021/22 MED SOMMERKAMPE
Vi er i skrivende stund ved slutningen af sæsonen 2021/22 med et fantastisk og hyggeligt
fremmøde til vores sommerkampe i maj/juni. Det har været en fantastisk badmintonsæson med
masser af glade spillere – nye som gamle. Jeg nyder hver onsdag aften - det kan jeg kun takke de
skønne og humoristiske spillere for.
Vi er pt. 12-14 tilmeldte spillere i alderen 19-67 og med den løbende tilgang af spillere forventer
jeg, at vi i det nye år 2022/23 bliver flere….og glem ikke, at der altid er plads til DIG!
Vi spiller en masse badminton – både double, single, småspil og lærer nogle tekniske
færdigheder – og onsdagene er aldrig ens! Stemningen og omgangstonen blandt spillerne er altid
god - og det uanset om hvem man spiller med og mod – og om kampene bliver vundet eller tabt.
Jeg glæder mig allerede nu til en ny sæson – med flere spændende og nye tiltag for voksenfjerspillerne☺
Synes du, at det lyder spændende, så er du altid velkommen til at komme og prøve voksenfjer.
Se reklame for voksenfjer i lokalbladet!
Rigtig god sommer – og på glædeligt gensyn d. 9. august 2022 til endnu flere badmintonkampe.
Rikke Holm, ansvarlig for voksenfjer

BGIF August 2022
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[ BADMINTON ]
Badminton Senior
YES, endelig er vi tilbage, tilbage i hallen hvor vi høre til. Det har været en helt igennem
fantastisk Badminton sæson. Tiden efter Covid-19 har naturligvis ændret på noget, men alt i alt
er det dejligt og være tilbage. Vi har i denne sæson været så heldig at vi har fået nye spiller ind
i klubben, men der er stadigvæk plads til flere.
I år stillede vi med 3 Senior hold. Serie 1 kom i år igen i oprykningsspillet. Desværre blev det til
endnu en sæson i Serie 1, men hvis vi kan holde de gode takter ved lige, er der håb for en plads i
oprykningsspillet næste sæson.
Vores Træning om mandagen har været helt fantastisk, vores Træner Peter Brink, har igen i år
sørger for mange gode kampe, og flere gange har hallen været helt fyldt.
Vi glæder os helt vildt til den nye sæson, og håber igen på stort fremmøde.
Vores trænings tider er
Mandag fra 20.00 til 22.30, man behøver ikke være med helt til 22.30. Om mandagen bliver der
spillet kampe på kryds og tværs af niveau og erfaring. Her er der mere fokus på det sociale end
på teknik og taktik.
Torsdag fra 20.00 til 22.30, Torsdagen er tiltænkt dem der ønsker at spille turnering, eller
holdkampe. Her er der fokus på teknik, sikkerhed og general træning.

Igen i år tilbyder vi alle spiller en gratis spille trøje, og det er uanset om du er ny eller tidligere
spiller.

I den nye sæson vil vi arbejde meget på forskellige sociale tiltag, da vi tror på at det er med til
og styrke holdet på banen at vi laver noget sammen udenfor banen. Det er vigtigt for os at holde
fast i at vi er en social klub, der gerne vil vinde, men vi hygger os stadigvæk, selv om det
modsatte skulle ske.

Har du lyst til og starte til Senior Badminton, så er du velkommen til og kontakte mig på 6015085
Tak for en God sæson
Jens Skræ
Hej alle B/U-spillere i BBK – nye som gamle!

1000 tak for et forrygende badmintonår og velkommen til sæsonen 2022/23 – vi starter op
mandag den 8. august 😊😊

BGIF August 2022
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Har du lyst til og starte til Senior Badminton, så er du velkommen til og kontakte mig på 6015085
Tak for en God sæson
Jens Skræ
Hej alle B/U-spillere i BBK – nye som gamle!

1000 tak for et forrygende badmintonår og velkommen til sæsonen 2022/23 – vi starter op
mandag den 8. august 😊😊

Vi spiller mandage og onsdage. Kontingent er 800 kr./år (hold 1) og 925 kr./år (hold 2 og 3).
Hold 1 (nybegyndere U9/U11/U13) – kl. 16-17
Hold 2 (U13 øvede/U15/U17 nybegynder) – kl. 17-18
Hold 3 (U15 øvede/U17) – kl. 19-20 (mandag) og kl. 18-19 (onsdag)
Det bliver igen i år Frederik og Mads, der vil stå for træningen med støtte fra vores
hjælpetrænere. I BBK lægger vi vægt på socialt samvær, og det er sjovt at gå til badminton
samtidigt med, at du får dig bevæget og forbedrer dig. Vi håber, at du hurtigt får lyst til at
prøve kræfter med holdkampe og turneringer, da du lærer rigtigt meget her. Der er gratis
prøveperiode for nye spillere i august og vi har masser af låneketchere!
Tilmelding via BGIF’s hjemmeside. Husk der er begrænset pladser på alle træningerne!
Spørgsmål rettes til Morten Freitag på mail BBKungdom@bgif.dk eller mobil 26455547
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Aktiv efterårsferie 2022
i Forum Kolding Bramdrupdam
Sjov og leg for
børn i alle aldre

om du er 5, 15 eller 100 år,
så lover vi dig en sjov dag!

Aktiv vinterferie

I hal 2 spilles badminton, bordtennis,
fodbold, goalstation eller anden
halidræt og kæmpe legeland med
hoppeborge i hal 1.
Der er plads til alle og særlige aktiviteter
for handicappede.

Pris

Aktiviteter for hele familien i
hallerne i Forum Kolding
Bramdrupdam.
En hyggelig og aktiv dag for
alle uanset alder.

Forum Kolding
Bramdrupdam:
Børn (max 14 år) kr. 50,Voksne kr. 25,Billet:
www.ssbad.dk

En del af SlotssøBadets Fond

www.forumkolding.dk

[ FORUM

KOLDING

]

Nyt fra Forum Kolding
Så er første halvdel af 2022 gået, og nok også det første halve år efter corona, hvor man har
følelsen af at vi er på vej tilbage til det normale Danmark. Det glæder os alle.
Vi har i Forum Kolding Bramdrupdam haft nogle store arrangementer; eksempelvis havde vi
borgerfestival i marts arrangeret af de danske handicaporganisationer, hvor blandt andet Kandis
kom og spillede. Det er en dag vi tænker tilbage på med glæde.
Men udover de private arrangementer så glæder det os, at foreningslivet er kommet i gang igen
med deres stævner. Det er nu dejligst at færdes i en hal der summer af liv og glade dage.
Vi ved at antallet af frivillige i foreninger er nedadgående. Det er en lidt trist tendens, men
desværre er det det vi hører fra hallerne Danmark over. Vi ser hvor meget de frivillige i BGIFs
foreninger knokler – både trænere, holdledere, administratorer, bestyrelser og forældre. Vi ser
stævne efter stævne at udvalgene ikke kan få enderne til at hænge sammen, fordi de mangler
hænder.
Foreningssport i Danmark er noget helt unik. Noget Danmark med rette har kunne være stolt af.
Det at være frivillig er ikke kun at bruge lidt tid på andre – forskning viser også at det er med til
at højne den mentale sundhed.
Vi vil gerne opfordre til man træder til hvor man kan. Det kan være en time eller en weekend.
Der er ingen nedre eller øvre grænse for hvad man kan hjælpe med. Tag fat i BGIFs
hovedforening eller en af afdelingerne – de vil blive så glade.
Om Forum Kolding Bramdrupdam
I perioden 1. februar 22 – 15. marts 22 var Forum Kolding Bramdrupdam uden en centerleder. Vi
er utrolig glade for, at vi siden 15. marts 22 har haft Keld Venø som konstitueret centerleder
frem til, at vi fandt den rette mand til jobbet. Mange af Jer kendte Keld i forvejen, da han
havde 2 ugentlige aftenvagter.
Keld trådte ind i cirkusmanegen igen efter han i 2017 gik på pension efter 30 år som ansvarlig for
Bjert Hallen.
Den rette mand har nu vist sig, og vi er utrolig glade for at vi har landet aftalen
med en mand som er lige så erfaren i jobbet som Keld er.
Arne Petersen starter som centerleder pr. 1. september 2022. Arne kommer fra
Skærbæk Idrætscenter (ved Ribe), hvor han har været ansat i 18 år. Vi er helt sikre
på at Arne bliver en kæmpe gevinst for hele Bramdrupdam.
Keld forlader os heldigvis ikke helt, da han går tilbage til at have sine 2 ugentlige
aftenvagter.
Vi er efterhånden en stor koncern, og vi har behov for at samle booking til alle vores aktiviteter
ét sted. Det betyder at Dorte (som mange af Jer kender) er flyttet til Sct. Jørgensgaard, hvor
hun sidder sammen med vores øvrige administrative medarbejdere. Dorte er dog stadig at finde i
Forum Kolding Bramdrupdam hver onsdag.
I Forum Kolding Bramdrupdam arbejder vi utrætteligt videre på at gøre hallen til et dejligt sted
at være. Vi ser at der kommer mere og mere gang i padel, som jo er den mest hurtigvoksende
sportsgren i Danmark pt. Har du lyst til at prøve det af, så kontakt Søren Gaardbo på
sg@ssbad.dk Søren kan også kontaktes, hvis du går rundt med tankerne om at lave en turnering i
padel med f.eks. spisning bagefter.
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Vi har lavet et dejligt udemiljø i gården med borde, stole og parasoller. I hallens åbningstid er
der mulighed for at købe lidt at drikke eller spise. Vi har altid Kaiser kaffe på kanden, kolde øl
eller sodavand klar i åbningstiden. I gårdhaven er det også muligt at tage et spil bordtennis eller
stigegolf.
Vi håber at flere og flere vil benytte sig af gården til hygge og samvær.
I hal 2 har vi investeret i opdeling af hallen, så den kan deles i 3. Det betyder større fleksibilitet
i aktiviteterne, og større udnyttelse af hallen.
Der er også indkøbt hoppeborge til brug i vores ferie camps, samt det også vil være muligt at
leje dem til Happy Fødselsdage i hallen.
Forum Kolding Bramdrupdam har fået ny hjemmeside. Den er blevet meget mere overskuelig, og
nemmere at navigere i. Forum Kolding Bramdrupdam giver mulighed for mange forskellige
aktiviteter. Så påtænker I at skulle holde fest, konfirmation, arrangere gadefodbold,
badmintonsturnering eller lignende, så kast et blik på www.ssbad.dk . I er naturligvis også altid
velkomne til at kontakte os på 7551 8111.
Vi vil også gerne slå et slag for Sport- og Fitness Bramdrupdam, som jo har til huse i Forum
Kolding Bramdrupdam. Det er et fitnesscenter for alle aldre. Se mere på deres hjemmeside
www.bramdrupdam.sportogfitness.dk
Efterlysning
Vi modtager jævnligt henvendelser på, om vi da ikke snart arrangerer Sjov Lørdag eller
Bramdrupdam Byfest igen.
Til det vil vi gerne sige: Jo, det gør vi. MEN det kan kun lade sig gøre med opbakning fra
lokalsamfundet.
Til Sjov Lørdag påtænker vi 2 lørdage i efteråret 2022, og 2 lørdage i foråret 2023. Til det skal
der bruges frivillige til at arrangere det. For dem som kan huske konceptet fra 1990’erne, så var
det en kæmpe succes, som faktisk blev landskendt og andre haller kopierede det vi kunne i
Bramdrupdam.
Til Bramdrupdam Byfest. Her skal der bruges frivillige som sammen med Otto Skak vil sidde i
udvalget, og sammen planlægge byfesten. Vi mener sagtens at Bramdrupdam kan løfte en byfest
der løber en fredag-lørdag i maj/juni 2023.
Kontakt Susan på sus@ssbad.dk eller Otto Skak på os@ssbad.dk hvis du vil give en hånd med. Vi
håber på stor opbakning.
Efteråret i Forum
Vi glæder os til uge 32, hvor skolerne og foreningerne vender tilbage. Træningstiderne for sæson
22/23 kan ses under de enkle foreninger.
Derudover har vi nogle gode arrangementer planlagt:
Fællessang med Phillip Faber
Koncert med Sanggruppen Solong
Boksegalla
Aktiv efterårsferie i uge 42 – Sjov og Leg
Håndboldstævner
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Badmintonstævner
Vejen Garden koncert m/Kaya Brüel
Bramdrupdam Cup fodbold
Julemesse
Juleaften. Hallen vil efter planen være åben fra kl. 0900-1500 til børn og barnlige sjæle, som
skal have tiden til at gå.
Festmesse 2023
Derudover kommer Antonelli Orchestra (kendt fra Vild med dans på TV2) i december 2023 og
spiller op til julefrokost
Ligeledes arbejdes der på en koncert i anledningen af Abbas 50 års jubilæum i april 2024

Søndagsgrill
Slutlig vil vi gerne invitere til Søndagsgrill hygge søndag d. 11. september 22 fra kl. 14-17.
Vi tænder grillen, og der vil være spareribs, kylling, pølser, hjemmelavet kartoffelsalat og
hjemmelavet coleslaw.
Der vil være musik/underholdning.
Pris pr. voksen (+12 år) kr. 125
Pris pr. barn kr. 60
Drikkevarer til gode priser.
Billetter kan snarest købes på lifepeaks.dk (som er vores bookingsystem).
Vi håber vi ses!

Otto Skak
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Serapion logen – en mandeklub i Bramdrupdam
I har garanteret bemærket vores bygning lige
overfor kirken her i Bramdrupdam. Den kaster
ikke meget glans af sig, idet det er et gammelt
forsamlingshus, som brødrene fra logen Saxum har
ejet igennem mange år. Vi reklamerer ikke meget
for vores fællesskab, men hvis du er nysgerrig på
hvad en loge egentlig er, kan du blot fortsætte.
Ordet loge betyder egentlig aflukke og er her ment
som en lukket forsamling. Der er en del loger i
Danmark men vores hovednavn Serapion er den
største rent danske loge. Afdelingen her i byen er
navngivet Saxum, der betyder klippe.
Vi er lille gruppe voksne mænd, der har en
fælles interesse for etik, moral, filantropi og både
højtideligt og afslappet samvær med ligesindede. Vi
er fri af politiske og religiøse interesser om end vi
bygger på det bedste fra den kristne livsopfattelse.
Vi kommer fra alle samfundslag, men har dog
alle orden i sagerne. Og aldersmæssigt optager vi
hæderlige danske mænd over 25 år. Vi ser helst, at
samlever er indforstået med at have en mand, der
er logebror, ligesom børnene ikke skal være i den
alder, hvor de er afhængige af fars velvillige kørsel
mandag aften.

Der er fordomme om bizarre handlingen i en loge,
det er ikke hos os og vi ejer ikke nogen limousiner
med tonede ruder, ligesom vi ikke yder en
hemmelig og skjult indflydelse på hverken samfund
eller erhvervsliv.
Vi er såmænd bare en samling modne mænd, der
trænger til et fristed, en friaften sammen med
ligestilledes i godt selskab. Vi er pænt klædt
på til vores møder og der er etikette om mørkt
jakkesæt, ikke fordi vi er uniformerede, men for
at understrege, at vi er ligestillede brødre, selvom
nogle brødre har et større økonomisk råderum end
andre.
Hvis du har lyst til at høre mere, kan du først
orientere dig på vores hjemmeside: www.serapion.
dk
Og hvis du har mod på selv at blive logebror kan
du kontakte vores udvalg for tilgang for nærmere
oplysninger att.
Erik Kjærsgaard
mail: cmsaxum@serapion.dk
tel. 4063 0660

Vores faste mødedag er mandag aftenen i sæsonen
september til maj. Det er ikke hemmeligt, hvad
der forgår på en logeaften, men vi fortæller ingen
detaljer. Det kan dog afsløres, at vi først har en
formel logeaften med ritualer, der betyder en del
for os, efterfølgende en god middag og slutteligt
en tid med hyggeligt og kammeratligt samvær. Der
er ikke mødepligt, men man får naturligvis mest
udbytte af et regelmæssigt fremmøde.
Vi har absolut krav: Vi fortæller intet – absolut intet
- om hvad vi erfarer som logebrødre.
Vi yder hjælp efter evne til medmennesker i nød,
men gør det helst i stilhed og med stor diskretion
for ikke at såre eller udstille de medmennesker, der
ikke har så gode vilkår som andre.
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Bramdrupdam Borgerforening
Inviterer til et brag af en fest.

Bamse - Bajer - & - Biksemad

SPILLER BAMSE MELODIER

I FORUM BRAMDRUPDAM

DEN 1. OKTOBER KL. 18.
SÆT X I KALENDEREN NÆRMERE INFO FØLGER

AFTENEN AFSLUTTES AF

[ BRAMDRUPDAM

SKOLE

I skrivende stund er skolernes
sommerferie netop begyndt. Heldigvis
var det i år muligt at runde skoleåret
af med fælles feriesang i den store
skolegård, som COVID-19 ellers har
spændt ben for de sidste par år.
Dette skoleår har dog også budt på både
hjemsendelser, nødundervisning, hyppige
test og smitteudbrud.
Der er ingen tvivl om, at pandemiens
hærgren igen i år har trukket veksler
på både forældre, børn og lærere. Men
det er vores oplevelse, at lærere, elever
og forældre fortsat har formået at få
det bedste ud af situationen og finde
nye og alternative veje. Og vi tror
på, at COVID-19 ikke igen kommer
til at medføre så store ændringer i
skolebørnenes hverdag.
COVID-19 har heldigvis heller ikke
afholdt os fra at holde skolefest i år,
som det har været tilfældet de sidste
to år. Så en onsdag i maj blev skolen
igen fyldt med forældre og elever til en
hyggelig aften. Herudover har det dette
skoleår også været muligt at afvikle
Københavnertur for 9. klasserne, hyttetur
for 7. klasserne, tur til Egeskov Slot samt
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en masse andre små og store ture på
tværs af klasserne.
Det tidligere Skole- og
Uddannelsesudvalg i Kolding Kommune
besluttede sidste år, at der skulle
udarbejdes en handleplan for, hvordan
Bramdrup Skole bedst udvikles, så
vi sikrer, at skolen nu og i fremtiden
er en god skole for skoledistriktets
børn. I skolebestyrelsen har vi derfor
i det seneste år haft særligt fokus på
udarbejdelse af handleplanen.
Handleplanen er blevet til på baggrund
af en inddragende proces, som både har
indeholdt ekskursion til andre skoler,
som har været igennem en stor og positiv
udvikling, afholdelse af workshops
og seminarer med deltagelse af både
lærere, forældre og skolebestyrelse.
Herudover har skoledistriktets forældre
også besvaret et spørgeskema, og der
har været afholdt to store møder med
deltagelse af politikere.
Handleplanen er endt med at indeholde
en række tiltag, hvoraf nogle af dem
udmøntes allerede fra næste skoleår.
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Det drejer sig blandt andet om, at der
kommer to voksne i alle 0. klasser, og
at der udarbejdes et fælles fundament
for skolen. Herudover kommer der også
forskønnelse af den store skolegård
og udearealet for udskolingen,
ligesom SFO’ en får en ”make over” i
sensommeren.
Handleplanen lægger endvidere op til en
række øvrige tiltag som f.eks. to voksne
i alle klasser i indskolingen, to-lærerordning i udvalgte timer på mellemtrinnet
samt efteruddannelse af lærerne og
profillinjer for skolens ældste elever med
start i mellemtrinnet. Da tiltagene kræver
tilførsel af ekstra økonomi, ved vi først
efter budgetforhandlingerne i efteråret,
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hvor mange af de øvrige tiltag, der kan
iværksættes fra begyndelsen af 2023.
Vi har i skolebestyrelsen en forventning
om, at politikerne beslutter at tildele de
nødvendige midler til udmøntningen
af handleplanen, da politikerne har
bakket op om processen og den endelige
handleplan. Vi glæder os derfor meget
til det kommende skoleår at bidrage
til udmøntning og implementering af
handleplanen.
De bedste hilsner Skolebestyrelsen på
Bramdrup skole.
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BGIF afdelingernes formænd:
Badminton – Jens Skræ 	
Fodbold – Morten Løwe Nielsen
Gymnastik – Lykke Guldbrandt
Håndbold – Marianne Olsen
Tennis – Leif Valdemar Lind
Senior – Jens Houborg
BGIF’s Venner – Lilly Næss-Schmidt
Borgerforening – Benny Pedersen

6015 0805
2164 9697
6011 0228
2281 7758
3048 8503
5363 0122
3011 6462
7551 8710

Forum Kolding Bramdrupdam

7551 8111

Egne telefonnumre på trænere, ledere etc. :

Tilbud til hele familen !

Bramdrup Lokalblad

[ TELEFONLISTEN ]

