Bliv medlem af Brædstrup Borgerog Turistforening
- og styrk det lokale sammenhold!
- Det er ikke så slemt som det lyder,
vi vil bare gerne have lidt hjælp..

Bliv medlem af Brædstrup Borgerog Turistforening
- og vær med til at synliggøre os som
by!
Bliv medlem af Brædstrup Borgerog Turistforening
- og deltag i vore fælles aktiviteter!

Hvordan gør du?
Kontakt Brædstrup Borger- og
Turistforening, hvis du ikke er
medlem, eller hvis du får ny nabo
eller på anden måde får kendskab til
en ny tilflytter.

Hvad får du eller din nye nabo ud af
at blive ”meldt”?
✓ At Brædstrup måske bliver et
endnu bedre sted at bo.
✓ At man hurtigere vil komme til at
møde nye mennesker til
arrangementerne i byen, fordi man
som medlem bliver inviteret og
ved de finder sted.

I vores storkommune er
Horsens by den alt
dominerende hovedby,
men - i Brædstrup er vi
klart kommunens by nr. 2.
Og det giver muligheder – men kun
hvis vi er ”på tæerne”.
Eller skal vi sige: hvis vi fortsat er ”på
tæerne”.
Vi har et rigt og alsidigt foreningsliv,
og vi har et konkurrencedygtigt
handelsliv, hvor alle brancher er godt
repræsenteret.

Disse positive forhold kan du være
med til at fastholde og udbygge
ved at blive medlem af

BRÆDSTRUP BORGER- OG
TURISTFORENING

BRÆDSTRUP BORGER
OG TURISTFORENING
er en gammel forening med 125 år på bagen,
som gennem årene har samlet byens
borgere til alsidige arrangementer. Ofte i
samarbejde med andre af byens aktive
foreninger.

DET VAR SÅ DET MERE
FESTLIGE OG FORNØJELIGE
Men også på det lokalpolitiske plan forsøger
vi at gøre vores indflydelse gældende.
Som en lille – men væsentlig – brik i vores
storkommune, må vi alle som borgere være
på vagt og varetage byens interesser. Også
som støtte for de lokalpolitikere, der –
uanset partifarve - er valgt i vores område.

Jørn Finseth, Skolegade 1A
Tlf. 4165 9471
Mail finseth@turbopost.dk

Sct. Hans aften samles vi ved Ring
sø til fællesspisning og båltale.

➢ I Folkeparken holder vi ”forskellige”
arrangementer gerne i samarbejde med
andre.
➢ Lokalrevy, hvor flere kommer under
kærlig behandling, og der laves
venskabeligt grin med borgermusikken
som f.eks. byens spidser - og hvem der
ellers har gjort sig fortjent dertil.
➢ Grundlovsdag har vi sammen med
Menighedsrådet, Socialdemokraterne og
Venstre sammensat et program med bl.a.
grundlovstale(r) og forskellige andre
kulturelle indslag.

Du kan blive medlem ved at kontakte
et af undertegnede
bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen

➢ Til fastelavn slår vi katten af tønden.
➢

Vi håber meget, du vil være medlem
af vores forening. Det koster kun 125
kr. om året, efter det første år som
gratis medlem.

Generalforsamling!
Som medlem af Brædstrup Borger- og
Turistforening vil du naturligvis få
indflydelse og medbestemmelse på
foreningens ledelse og
aktiviteter. Det kan ske på den årlige
generalforsamling sidst i marts, hvor vi i
øvrigt byder på en omgang mad.

Kirsten Olsen, Skovvejen 44
Mobil 2361 0647
Jane Bønnelykke, Skovvejen 31,
Brædstrup: Tlf. 7575 2936
Mail: jpb@fibermail.dk
Marianne Overvad, Hvedevænget 25
Tlf 7575 3185
Rikke Bjerg, Nørregade 20
Tlf. 7575 3609

