
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOMMERPROGRAM 2020 

NYE MEDLEMMER 

Det koster 360 kr. om året at være 

medlem af GLADE VENNER AF 

BRATTEN. Hvis du ikke er medlem, 

kan det ske ved at overføre 360 kr. 

til mobilePay på 20 25 02 22 eller 

foreningens konto:  

Reg: 9006  

Konto: 458 71 47373 

Angiv navn, privatadresse, e-mail 

og sommerhusadresse. Tilmelding 

er også mulig gennem blanketter, 

der ligger hos købmanden.      

TAK TIL ALLE DER HAR 

STØTTET 

Købmanden er altafgørende for at få 

et samlingsområde, der kan skabe 

grundlag for de aktiviteter og 

initiativer, som gør Bratten Strand 

attraktiv for både sommerhusejere - 

og lejere. Uden medlemmer, frivillige 

og sponsorer ville det ikke være muligt 

at holde købmanden åben, og vi vil 

derfor gerne takke alle, der har støttet 

os. Kontakt Peter Nygaard 

Christensen på mobil 20 25 02 22 hvis 

du kender et firma, som gerne vil 

støtte GLADE VENNER AF 

BRATTEN. 

 

FRIVILLIGE 

Frivillige betyder meget og vi vil 

gerne have flere. Kontakt Lars Frost 

på mobil 26 81 99 37 eller e-mail: 

larsfrosten@gmail.com. Du kan 

også henvende dig på Facebook.   

SPONSORER 

Novasol 

Hotel Viking 

BDO Frederikshavn 

Sommerhusgrunde i Bratten 

Elektrikeren 

Elling Tømmerhandel 

Stenhøj Husene 

EDC Mægleren 

Calundan 

Nybolig 

Strandby El Teknik 

Bratten Grundejerforening 

Stæten 

Bangsminde Maskinstation 

TRIGON 

AQUA Service ApS 

Holmen Anlæg 

Ulrik Bisgaard 

DANCENTER 

Erling Christensen 

TOPPEN Af Danmark 

VVS Lykke 

Tandteam Nord 

Nordmaleren Aps 

Fremgang.nu 

Sparekassen Vendsyssel 

VIVA 

Sæby Planteskole 

CRALOG A/S 

En-Byg 

KØBMAND 

Købmanden varetages af 

Centerbageriet i Frederikshavn. 
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KØBMANDEN TILBYDER 

• Morgenbrød, aviser og blade 

• Dagligvarer 

• Frugt og grønt 

• Slik, chips og is 

• Kolde øl, vand, vin og spiritus 

• Udlejning af petanque 

• Hyggeområde på terrassen 

 

KOM OG DELTAG, UANSET HVOR MANGE I ER.  

 
Beachvolley Mesterskab er i år flyttet til 

juli måned, men afholdes som altid hos 

familien Dam på Sandbakken 12. 

Bratten Beachvolley Mesterskab 2020 

Vi mødes hos familien Dam tirsdag den 

14. juli og laver hold på dagen – så alle 

kan være med. 

MERE INFORMATION 

Hold øje med Facebook, hjemmesiden og opslag 

ved købmanden for mere information, datoer, 

tidspunkter samt flere arrangementer. Bemærk at 

ved for få tilmeldinger eller uhensigtsmæssigt vejr 

kan vores arrangementer blive aflyst. 

 

COVID-19 

Vi indretter os efter de givne Corona regler med 

afstand. Er det ikke muligt at opfylde kravene, må 

det forventes, at arrangementet kan blive ændret 

eller aflyst. 

 

 

CAFEEN SERVERER 

• Kaffe, te og kage 

• Grill og cafemenuer 

 

Gåtur i Ålbæk Klitplantage 
 Søndag den 12. juli er der fælles gåtur i Ålbæk klitplantage. 

Vi mødes kl. 10.00 hos købmanden og fylder biler op. Turen 

er ca. 7 km. og vi er tilbage omkring kl.13.00. 

 

Kanotur 
Vi har bestilt solskin, og vi ser frem til endnu en 

dejlig dag på Uggerby å. Efter turen spiser vi 

frokost sammen i cafeen. Der er endnu ikke 

fastsat en dato, så hold øje med Facebook. 

Syng-Sammen-Aften 
Syng-Sammen-Aften er et af vores mest populære 

arrangementer. Det er derfor til stor glæde, at Tina 

Siel, Hans Dammeyer og Birger Andersen har lovet 

at lave endnu en Syng-Sammen-Aften for os 

torsdag den 16. juli. Købmanden sørger for grill 

buffet og tilmelding gøres hos Købmanden. 

FACEBOOK GRUPPE 

”Glade venner af Bratten anno 2011” 

 

HJEMMESIDE 

www.brattenstrand.net 

SNOBRØDSAFTEN 

Onsdage laves der bål til snobrød på 

legepladsen kl. 19.00 (1. 8. 15. 22. og 29. juli 

samt 5. august). Det er gratis, og der skal 

ikke medbringes noget til arrangementet. 

 

AFTENSANG  

Søndag aften synger vi flaget ned. Vi 

mødes udenfor købmanden kl. 21.00 (28. 

juni, 5. 12. 19. 26. juli samt 2. august).  

 

Brattenløb 2020 
Onsdag den 8. juli er der mulighed for en 

fælles løbetur i Bratten. Vi mødes kl. 

10.00 ved købmanden og der er 

mulighed for 3, 5 og 10 km. 

  

YOGA, CROSSFIT & CYKELTURE 

Der er gode muligheder for at få motion 

hele sommeren. Der er yoga på stranden 

kl. 9.00 – 10.15 (30. juni, 18. 21. 25. og 28. 

juli samt 1.  4. og 8. august). Torsdag den 

9. og 16.  juli kl. 10.00 dyrkes der crossfit 

på stranden. Der vil også arrangeres 

cykelture til Skagen og Det Bette Ølhus i 

Aalbæk. 

 

Bratten Beach Boys 
Torsdag den 23. juli vil Bratten Beach Boys optræde med 

dansktop-sange. Arrangementet kombineres med 

servering af helstegt pattegris og det kan tilmeldes hos 

Købmanden.  


