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børnehold med til
BIF Cup 8-Bold
106

BRÆDSTRUP - Der er 106

meldte hold

til

til-

BIF Cup

3-Bold, og det overgår vores
vildeste forhåbninger.
Sådan lyder det fia M!
chael L. Spørring fta Brædstrup IFs cup-udvalg.
Hån oplyser, at der skal

og minibander er indkøbt

gang og det var en succes,

BrædsEup Humanitær Forening, BrædsEup Hallen og
BIF Cup-udvalget.
I år bliver BiF Cup 3-Bold
for de allermindste spillere;
der vil være rækker for U6,

hvor mere end 2Oo børn
havde en fantastisk dag,
med masser af hygge, sjov
og selvfølgel§ fodbold. I år
bliver der næste SOObøm til
fodboldfest i Brædstrup HaL
len, oplyser BIF.

spilles 265 fodboldkampe
under den store fodbold-begivenhed, der finder sted
lørdag og søndag den23. og
24" februar i Brædstrup Hallen. Der spilles lørdag fra kl.
8:1O til 17:3O og søndag fra

H.

Sidste år blev BIF Cup
3-Bold afiiklet for første

konkurrencer og masser al
gratis kaffe.
Endvidere er der en tombola med over 7OO gevin-

r(ø§&5416,

Des-

re, og alle hold skal spille
fem kampe, så der bliver

Brlketter

så-

kaldte minibandel som kån
stå påwærsafhallen, så den
opdeles i tre små baner. Mål

gang i den.
Jyske Bank er hovedspon-

sor og sørger for præmier,

LAGERSALG
960

kg.

800kg.
fra

eller tlf.: 21 k8 84 21
Vi

BRÆD§TRUP - Søndag

efter-

3O

slagring og fastelavnsboller
iSuperBrugseniBrædstrup.
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holilø åbent

nfu du har

t(øB&§AlG

middag var mere end

kn 1400,-

w-brædstruobænde-&

som alle gjorde deres bedste
for at slå tønderne i stykker.

op I Dutlkkens
hengt op. Fotor Line Hånsen

kr.1675,-

Træpiller

Palletårne
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2OO7. D$ vil selvfølgelig
være præmier til alle spille-

uden er der investeret i

til l2:OO
5OO bøm i hallen

i

U7 og U8, hvilket vil sige
spillere fra åryang 2OO5-

sidde på bandeme.

Fritidsjob

samarbejde mellem
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le specielle mål, som kan

fil

8:15

et

JOBiIÅRl(E§

/.,'c,IånrEd
-jovmmære
1.8S5,fritl{fle0l i.ris

8sm.IE9nl8§)k8.,' ;u-j,::,
1350,"--; --,.',,+

*.,o

ldtird*ffiide

l;i.

Fftl6a.tln&@
.q
I lrdd-I..lw

c

a

1-z

,-*

udriYEh€!ffirådo

trF q{ F! t{rt

rmqiIqi{flsSæflf.?siltffiLhfn&ilir:*.ffitI

k!

lalb

fdd
2fl,,- i

ta$

Brædstrup Avis - 75751739

Indefodboldstævne kun for
plger
Etnyt cup-stævne
i indefodbold ser dagens lys
øSTBlRl(

-

i Østbirk IF den 9. marts.
Det er lykkedes at finde en
engageret hovedsponsor til
stævnet i form af Trailergaarden-Gantrup.dk.

24875061 og Martin Abildga.
ard på 60699797.
:

H}TIGER

Stævnet kaldes derfor
Trailergaarden-Gantrup
Cup 2013, og det har været
hovedsponsorens ønske at

støtte dell vækst, der har
været i pigefodbolden i Østbirk de seneste tre fu, hvor
der nu er hold i alle rækkerne fra U6-U13. Tiden har således været inde til at piæfodtrolden i Østbirk IF får §t
eget cupstævne.
Med hovedsponsoratet

fta

Udleies
Ledig pr. 113-2013
Søndergade 62
Lys kælderle,lighed 81 m2 medeget
vaskerum. Husleie
kr. 4.865 pr. md. +
forbrug. El afregnes
direkte. Dep. 3 mdr.

BEffiNIYTGøNHsEA

Venstre
Vælgerforeningen for
Brædstrup og omegn
Afholder generalforsamling og opstillingsmøde
på Pejsegården
Tlrsdag d- 26. Sebruar 2013 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Venstre i Brædstrup skal opstille 5 kandidater til
byrådsvalget i 2013. Vedtægteme kan ses på
wwlv.venslrehorsens.dk
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Brædstrup Venstre
Vælgertorenlng

mier til alle fodboldpigerne
ved stævnet i østbirk Hallen
den 9. ma.rts. Der er allerede

mange tilmeldte hold, som

til

efter "først til
mølle"-princippet, og der
kommer

forventes i alt ca. 18o piger
til stævnet fordelt på ca. 3O
hold. Østbirk IF håber at
mange lokale vil finde tid til
at slå vejen forbi denne dag
og støtte op om de lokale pi
gehold! For nærmere infor-

mation kan man koutakte

Kurt Pedersen på telefon

Dep.3 mdr.

Ttt.20 727474

muligt.

Graveren er ansvarlig for den daglige drift afVinding Kirke og kirkegård med tilliggende arealer.

Vi forventer, at du har interesse for det folkekirkelige arbejde, er imødekornmende og samarbejdwillig, har interesæ for gartnerfaget, renholdelse af kirke, kirkegård, gravsteder my., samt
kan tilrettelægge og arbejde selvstædigt.
Løn og ansættels€sforhold i henhold til gældende
overenskomst www.folkekirkenspersonale. dk

Stillingen er en deltidsstilling på 27 timer pr. uge.
Vi forventer mulighed for, at stilligen i løbet af ffi
år opnormeres med arbejde ved pastoratets øvrige

kirker.
Der vikarieres

i ferier ved pastoratets øyrige

Såfremt den obligatoriske uddannelse for gravere

ikke er gememført, skal denne

øVRIGE

gennemfgres

inden for de første 2 år afaneættelsen.
Der er prøvetid på 3 mdr. i ansættelsen.
Der indhentes børneattest.

Udleies
Ledig pr. 1512-2013
øsleeade 22,1.
Brædstrup
57 m2 med
vaskerum ikælder
samt bilgarage.
Husleie pr. md. kr.
3.650 + forbrug. El
afregnes direkte.

Bom grayer ved Viniling Kirke er leilig
og ønskes besat pr. 1. april 2013 eller snarest

kirker.

Trailergaarden-Gantrup.dk

bliver det muligt med præ-

Graver ved Vinding Kirke
Stillingen

Brædstrup lI søger en webmaster til vores
Hjemmeside, geme rra d. 1. mart§.
lnfo kan fås hos vores nuvætende webmaster
Kim Sørensen på tlf, 26 24 82 39

&å*q/0;,ot'kr,l,"lo[na\
www.bøedstrupif .dk

Annoncesponsor:

SP/REI«SSEN
KRoNJYLL4ND

Søndergade 48 A . 8740 Brædstrup

-r-

Aasættelse i Brynrp-Vinding-Vrads pastorat, med
hovedmsvar for Vinditrg Kirke.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du
velkommen til at kontkakte:
Formand for Vinding Menighedsråd
John Østergaard på tlf. ?5 75 41 70
eller fælles kotaktperson Bent Bratiner
tlt.75 75 63 99 / mobil 20 44 29 99
Vi skal have din ansøgning senest
mandag d. 25. februai20ITl.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
Kirkekontoret, Hovedgaden 3-5, 8654 Brymp

