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BRÆNDKJÆR BARBECUE

BESØG I BRÆNDKJÆRHØJS HAVE

Lærerne på skolen inviterer til at få rørt både lårmuskler og
lattermuskler sammen med dine venner, din familie og møde
skolens lærere på en helt ny måde. Lærere fra skolen laver spil
og lege i skolens gymnastiksale og svømmebad, og elever fra
skolens 6. klasser laver danseværksted, hvor deltagerne bl.a. lærer
”Brændkjærdansen.” Deltagerne opdeles i grupper efter alder. Det
hele sluttes af med boller og hygge. Tilmelding forud via skolen,
Brændkjærhallens Facebookside eller www.brændkjær.dk

Sted: Skolen

BRÆNDKJÆR BAD, BOLD OG BOLLER

15.00-17.00

Børnene i Brændkjær har spurgt, hvorfor der kun skal være en
Brændkjærbajer. Hvorfor skal der ikke også være en Brændkjærbrus? Det skal der da også. I år inviteres børnene til at dyste om
at lave den bedste sodavand. Mød op med en hjemmelavet sirup,
som vi kan hælde vand og brus på, så vi kan få kåret årets Brændkjærbrus. Husk opskriften på din sirup for vinderens opskrift bliver
delt på www.brændkjær.dk så vi allesammen kan prøve at smage
den bagefter. Arrangementet foregår i skolens SFO.

Sted: Skolens SFO

BRÆNDKJÆRBRUS

14.15-15.00

TORSDAG DEN 6. JUNI

BRÆNDKJÆRSANGEN

Borussia Brændkjær inviterer hele familien med til Brændkjærs
største rundboldkamp på Brændkjærskolens fodboldbaner! Gider
du ikke at lave aftensmad fredag den 7. juni? Gider du heller ikke
vaske op? Så kom ned og spis en pølse i stedet! Det er gratis at
spille rundbold, og vi har derudover sørget for en pølsevogn, fadøl,
popcorn og slushice til formidable priser. Og overskuddet går til
Brændkjærhallen.

Sted: Skolens fodboldbane

BRÆNDKJÆR BOLD

14.00-18.30

Dyst i svampedyrkning – vinder afsløres. To lokale Brændkjærborgere dyster med Geografisk Have om, hvem der kan avle flest kilo
østershatte. Deltagerne får udleveret en pose med økologisk halm
podet med østershat. Man skal ikke gøre andet end skære hul på
posen og sørge for, at den får lys. Efter 5-10 dage vil svampene
begynde at komme frem og kan plukkes og spises. Posen kan
producere svampe flere gange og være aktiv i op til 1 års tid.
Deltagerne melder sig til at deltage på havens facebookside, hvor
der kommer en invitation til at deltage.

Sted: Geografisk Have

DYST I SVAMPEDYRKNING

14.00-15.00

Kom og syng bydelens sang sammen med en masse glade børn.
Lærer Jette Daugaard har skrevet en sang til Brændkjær, som
børnene har øvet sig på og glæder sig til at synge. Sangen synges
i øvrigt ved hvert bestyrelsesmøde i Brændkjærhallens Venner, til
forårskoncerter på skolen og når Geografisk Have åbner.

Sted: Skolegården på skolen

08.00-08.15
Kom og hyg dig med et spil bingo. Vi sælger kaffe og kage og håber
på et overskud, som doneres til Brændkjærhallen. 60+ på Snerlevej
og Sigbritsparken arrangerer bingo i fællesskab. Pris 20 kr. for
kaffe + kage. Overskuddet går til Brændkjærhallen.

City Container har sponsoreret en container, så vi både kan rydde
op og få bevæget os. Der udleveres hele dagen ruter, skraldesække og handsker ved containeren og så gælder det om at få samlet
skrald ind i hele bydelen. Når vi er færdige om aftenen bliver
containeren hentet og vejet, så vi ved, hvor meget skrald vi har
fjernet fra vores egen bydel. Vi har delt Brændkjær ind i ruter, så
vi er sikre at nå rundt i hele bydelen. Selvom vi gør det for os selv
og for at få en pæn bydel, så kunne det jo være sjovt, hvis vi kan
bruge bæredygtighedsløbet til også at samle penge ind til hallen.
Måske nogle vil belønne antal sække eller antal kilo skrald, der
bliver samlet ind?

Sted: Hele Brændkjær men containeren står på skolen ved kiss n’
ride pladsen

BRÆNDKJÆR SKRALDELØB

06.30-20.00

FREDAG DEN 7. JUNI

Hvad sker der i luften over os? Brændkjærborger Birgit Winther fra
Naturgruppen Skovtrolden inviterer til fuglevandring i dit lokalområde. Hør fuglestemmer, lær deres navne og hør lidt om fuglene.

Sted: Kirkens P-plads

BRÆNDKJÆR BIRDS

19.00-20.00

Fortælling om Aksel Olsen ved hans hjem Brændkjærhøj ved
gartner og natur- og kulturformidler Niels Melballe. Arrangementet
er kun åben for deltagere i Brændkjær Byfest (lokale borgere).
Andre interesserede henvises til den planlagte rundvisning i haven
samme dag kl. 19.00.

Lær din bydel bedre at kende. Kamma Poulsen-Hansen fra Kolding
Stadsarkiv, som også bor i Brændkjær, viser rundt i bydelen. Onsdag og fredag starter turen ved kirkens p-plads. Den tur handler
om sko-len, kirken, Onkel Tom, Aksel Olsen og Østerbrogade, det
første planlagte industrikvarter i Kolding og den hastige udvikling
fra en tom mark for 100 år siden til en fyldt og aktiv bydel i dag.
Torsdag og lørdag starter turen ved IBC’s p-plads ud mod Tvedvej.
Her handler turen om IBC, åen, den gamle saftstation, rensningsanlæg, domhuset, hyttebyen og cykelbanen.

Sted: IBC P-plads

BRÆNDKJÆR BYVANDRING

17.00-18.00

En bagedyst med en hel bydel som vinder. Årets tema er Brændkjærånd så dit Brændkjærbrød skal både smage godt og være
inspireret af den ånd, som hver dag er med til at skabe en god
stemning i Brændkjær. Dommerne smager og kårer årets vinder.
Bagefter er der smagsprøver til alle.

Sted: Skolen

BRÆNDKJÆRBRØDET FINALEN

15.00-16.00

Gør et kup eller få solgt de sager, du ikke får brugt mere. Kom og
oplev den skønne markedsstemning og hils på dine naboer. Niels
Henning Bladt (nielsbladt@gmail.com) fra Sigbritsparken står
for bagagerumsmarkedet og leje af bås foregår direkte hos ham.
Gratis for handlende og 120 kr. for leje af bås. Overskuddet går til
Brændkjærhallen.

Sted: Skolegården

BRÆNDKJÆR BAGAGERUMSMARKED

10.00-16.00

En bagedyst med en hel bydel som vinder. Årets tema er Brændkjærånd så dit Brændkjærbrød skal både smage godt og være
inspireret af den ånd, som hver dag er med til at skabe en god
stemning i Brændkjær. Reglerne er simple. Brødet, opskriften og
kontaktoplysninger skal afleveres senest kl. 14. I år har vi inviteret
tidligere vinder Benjamin Wolters til at lave bageworkshop for
de voksne og Irma Borch står for bageworkshoppen for børnene,
for i år har vi nemlig lånt skolens madkundskabslokale, så du kan
møde op med mel og gær og brændkjærånd under armen og få
lov at låne skolens ovne, så dit brød kan være helt friskbagt inden
finalen.

Sted: Skolen

BRÆNDKJÆRBRØDET BAGEWORKSHOP

10.00-14.00

Thomas Christiansen fra Dus med vand, strand og skov inviterer
alle til at starte dagen med en dukkert og bagefter varme kroppen
op med en god gang morgenbevægelse og relationslege. Der
bliver sat telte op, så du kan skifte til badetøj. Det er også muligt at
deltage, selvom du springer dukkerten over.

Sted; Sydmarinaen ved skulpturen

BRÆNDKJÆRBAD + BEVÆGELSE

08.00-09.30

LØRDAG DEN 8. JUNI

Borrusia Brændkjær inviterer til Brændkjærs største teltfest. Og
det bliver luksus! Den helstegte gris er fra Flintholm Økogrise, og
fadøllene er fra Trolden Bryghus. Du har blandt andet mulighed for
at høre livemusik og smage vinderen af Brændkjær Bajeren 2019:
Onkel Toms Belgiske Ale. Prisen er 150 pr. kuvert inkl. salatbar og
1 fadøl eller vand. Køb din bilet på billetto.dk senest 1. juni. Der er
et begrænset antal pladser. Overskuddet går til Brændkjærhallen.

Sted: Skolens fodboldbane

18.30-23.00

18.15-18.45
Sted: Aksel Olsens hus Brændkjærhøj lige ved siden af Geografisk
Have

Lær din bydel bedre at kende. Kamma Poulsen-Hansen fra Kolding
Stadsarkiv, som også bor i Brændkjær, viser rundt i bydelen. Onsdag og fredag starter turen ved kirkens p-plads. Den tur handler
om skolen, kirken, Onkel Tom, Aksel Olsen og Østerbrogade, det
første planlagte industrikvarter i Kolding og den hastige udvikling
fra en tom mark for 100 år siden til en fyldt og aktiv bydel i dag.
Torsdag og lørdag starter turen ved IBC’s p-plads ud mod Tvedvej.
Her handler turen om IBC, åen, den gamle saftstation, rensningsanlæg, domhuset, hyttebyen og cykelbanen.

Lær din bydel bedre at kende. Kamma Poulsen-Hansen fra Kolding
Stadsarkiv, som også bor i Brændkjær, viser rundt i bydelen. Onsdag og fredag starter turen ved kirkens p-plads. Den tur handler
om skolen, kirken, Onkel Tom, Aksel Olsen og Østerbrogade, det
første planlagte industrikvarter i Kolding og den hastige udvikling
fra en tom mark for 100 år siden til en fyldt og aktiv bydel i dag.
Torsdag og lørdag starter turen ved IBC’s p-plads ud mod Tvedvej.
Her handler turen om IBC, åen, den gamle saftstation, rensningsanlæg, domhuset, hyttebyen og cykelbanen.

Sted: Kirkens p-plads

BRÆNDKJÆR BYVANDRING

BRÆNDKJÆR BYVANDRING
Sted: IBC P-plads

17.00-18.00

17.00-18.00

Sted: Forsamlingslokalet på Snerlevej 20

BRÆNDKJÆRBINGO

19.00-21.00

Lær din bydel bedre at kende. Kamma Poulsen-Hansen fra Kolding
Stadsarkiv, som også bor i Brændkjær, viser rundt i bydelen. Onsdag og fredag starter turen ved kirkens p-plads. Den tur handler
om skolen, kirken, Onkel Tom, Aksel Olsen og Østerbrogade, det
første planlagte industrikvarter i Kolding og den hastige udvikling
fra en tom mark for 100 år siden til en fyldt og aktiv bydel i dag.
Torsdag og lørdag starter turen ved IBC’s p-plads ud mod Tvedvej.
Her handler turen om IBC, åen, den gamle saftstation, rensningsanlæg, domhuset, hyttebyen og cykelbanen.

Sted: Kirkens p-plads

BRÆNDKJÆR BYVANDRING

17.30-18.30

Kom og bliv beriget af uventede gaver fra folk i din bydel. En time i
kirken med musik, poesi og andet skønt.

Sted: Kirken

BRÆNDKJÆRKIRKENS GAVEKONCERT

16.30-17.30

Kom og se verdens første Brændkjærbog. Du kan kigge i den, få
den med hjem og få den signeret af forfatterne. Bogen er gratis og
husstandsomdeles efterfølgende til alle husstande i Brændkjær.

Sted: Kirkens sidehus

BRÆNDKJÆRBOGENS BOGRECEPTION

15.00-16.00

Brændkjærborgere i alle aldre holder grundlovstaler. Vi har givet
grundloven til en borger mellem 0-20 år, 20-40 år, 40-60 år, 60-80
år og 80-100 år og bedt dem hver især holde en grundlovstale
om deres mest elskede paragraf og hvad den betyder for dem.
Grundlovstalerne bliver holdt under den store blodbøg på hjørnet
af Agtrupvej og Brændkjærgade.
Når vi har fejret demokratiet skal vi fejre årets Brændkjærbajer. Vi
fandt vinderen ved et lukket arrangement i februar. Kom og få en
smagsprøve på årets Brændkjærbajer, som blev vundet af Borussia Brændkjær. Brændkjærbajeren sælges igen i år i Liva og for
hver øl, der sælges, går der ni kroner til Brændkjærhallen. Danske
Ølentusiaster har også arrangeret to begivenheder mere med
Brændkjærbajeren så allerede onsdag den 29. maj kl. 16.00-18.30
lanceres Onkel Toms Belgiske Ale på YNWA i AL Passagen, hvor
du kan møde bryggerne fra Borussia Brændkjær. Fredag d. 31. maj
kl. 16.00-19.00 frigives øllen til salg i Liva Domhusgade.

Sted: Blodbøgen på hjørnet af Agtrupvej og Brændkjærgade

GRUNDLOVSMØDE OG BRÆNDKJÆRBAJER

14.00-15.00

ONSDAG DEN 5. JUNI

IBC

Tvedvej 7

FORSAMLINGSHUSET
Snerlevej 20

BRÆNDKJÆRKIRKEN
Agtrupvej 114

BLODBØGEN

På hjørnet mellem Agtrupvej og Brændkjærgade

MARINA SYD
Skamlingvejen 5

BRÆNDKJÆRSKOLEN
Brændkjærgade 92

GEOGRAFISK HAVE
Christian 4 Vej 23

Brændkjærsangen

Skrevet af Jette Daugaard, 2018, lærer på Brændkjærskolen

1. Et Brændkjærbrød er lækkert og sprød’
Det’ formet med kærlig hånd
Det dufter af områdets små anekdoter
og smager af Brændkjærånd
2. For Brændkjærånd er rummelighed
på tværs af kultur og tro
med fokus på alt det der binder os sammen,
så her er det rart at bo
Omkvæd:
Men Brændkjær er meget mer’
end bare et boligkvarter
Brændkjær er stedet hvor tingene sker.
Hvor drømme bli’r drømt på ny,
idéer bli’r til
Hvor fællesskab gror (klap, klap)
fordi vi alle vil
Omkvæd:
Men Brændkjær…
Brændkjærsangen kan høres på youtube, hvor den synges
og spilles af elever fra Brændkjærskolen.
Søg: Brændkjærsangen

Brændkjærhallen og
Brændkjærhallens venner
Foreningen ”Brændkjærhallens venner” blev oprettet ultimo 2017
med formålet at få bygget en Brændkjærhal, som et lokalt idræts- og
kulturhus. Vi ønsker at skabe et socialt aktivitetshus med halfaciliteter tilknyttet. Huset skal være fællesskabsfremmende og indeholde
faciliteter, der kan rumme og skabe grobund for, at mennesker
mødes i alle aldre. Brændkjærhallen skal derfor kunne facilitere et
socialt samlingssted med torvemiljø og stemningfylde – et moderne
forsamlingshus. Man kan på www.brændkjær.dk følge med i arbejdet. Brændkjærhallen skal være forankret i lokalområdet Brændkjær
– derfor…

Bliv medlem af Brændkjærhallens Venner
Send 25 kr. via Mobile Pay til 65215 eller via netbank reg.nr. 0759
kontonr. 3231224962 – husk at skrive navn, adresse og email i beskeden, inden du overfører pengene. På den måde bliver du medlem.
Hvis du ikke skriver navn, adresse og email, så vælger du at donere
penge uden at blive medlem. Det må du også meget gerne, og du
behøver ikke nøjes med at sende 25 kr. Hallen er nemlig dyr, så vi har
brug for mange penge.
På vegne af Brændkjærhallens Venner
Formand, Ole Pihl

Tak
Tusind tak til vores sponsorer: Brændkjær Bestemmer, Trolden
Bryghus, Liva og City Container. Tusind tak til alle arrangørerne:
Danske Ølentusiaster Kolding, Geografisk Have, Brændkjærskolen,
Brændkjærskolens SFO, Brændkjærkirken, Kolding Stadsarkiv, 60+,
Sigbrittsparken, Dus med vand, strand og skov, Naturgruppen Skovtrolden og Borussia Brændkjær.
Brændkjærhallens Venner

Brændkjær.dk

