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Fejl i sidste uge
Der var desværre en fejl i ordfl etten i sidste uge.

Derfor trækker vi i næste uge 2 vindere hvoraf den ene er gavekort til Frank Sinatra.
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PS:
Der må KUN indsendes

1 talon pr. husstand.

NAVN:

ADRESSE:

Indsend Sudoku’en i udfyldt stand med navn og adresse 
til Brædstrup Avis, Søndergade 36, 8740 Brædstrup,
så den er på avisen senest MANDAG kl. 10.00 i uge 05.
Vinderen vil blive offentliggjort i Brædstrup Avis uge 05.

Indsend sudokuen og vind:
1 stk. gavekort til Tørfi sk inkl. spisning
lørdag 3. marts 2012 kl. 18.30.
Værdi kr. 410.-

Tlf. 7575 1766
hotel@pejsegaarden.dk - www.pejsegaarden.dk

BRÆDSTRUP - Badmin-
tonudvalgets nytårskon-
cert blev igen et tilløbsstyk-
ke på Pejsegården.

Det, der for 3 år siden i
Badmintonudvalget var en
strøtanke om en Nytårs-
koncert, er ved at udvikle
sig til en fast og succesfuld
tradition i Brædstrup.

Den altid veloplagte og
musikglade Hans Holm
kom med sit 32-mands sto-
re Old Boys Big Band og
spillede festlige numre fra
jazzens guldalder. Med sine
afvekslende og sprudlende
numre levede orkestret
fuldt ud op til publikums
forventning. Gennem en fin
blanding af instrumentale
numre med solister og dyg-
tige sangere var koncertens
program afvekslende og
swingende - sågar de legen-
dariske Andrews Sisters,
Frank Sinatra, Tom Jones
og Four Jacks genopstod på
scenen.

Under hele koncerten for-
nemmede publikum, at
Hans Holm og orkestret nød
koncerten mindst lige så
meget som publikum nød at
lytte og synge med på de
kendte numre.

Det hele blev fuldendt
med en dejlig og veltillavet
buffet, som Pejsegården
havde anrettet.

En vellykket eftermiddag
for over 300 fremmødte.

På gentagne opfordringer

holdes der igen Nytårskon-
cert på Pejsegården næste
år. Så sæt allerede nu kryds

i kalenderen den 12 jan
2013.

De gjorde det -
igen !!!

OBBB gav den for tredje år i træk max gas på Pejsegårdens scene til badmintonafdelingens nytårsjazz-arrangement. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Bandet var på stikkerne fra start til slut. Privatfoto

Der var også tid til at musikerne kunne nyde den gode
stemning til nytåsjazz’en på Pejsegården. Privatfoto




