
ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING 

NR. 126              November 2014         32. ÅRGANG

www.korsholm-if.dk

K
IF

FEN 



2

Kiffen udgives af 
Korsholm Idrætsforening.

Bladet omdeles gratis til husstande
i Norring, Riisbakken, Korsholm, 
Foldby og Tinning.

Oplag: 575 stk. 4 gange årligt.

REDAKTION:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6,
Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 93
toftum@pc.dk
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
PRIMO primo januar 2015
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 29/12 2014.

EFTERLYSNING:
Vi mangler stadigvæk kreative
mennesker, som vil være med
til at skrive i KIFFEN.

Har du lyst til at være med,
så henvend dig til Jens.

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen
Tinningvej 17, Foldby

8382 Hinnerup
Tlf. 29 27 32 91 / 86 91 16 31

Varmeservice ApS

Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Salg og Service  -  Døgnvagt
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Formanden mener
Endnu en sæson er afsluttet på bold-
banerne og man kan i år sige, at vejr-
liget har været på fodboldsspillernes 
side, hvor det først efter sæson afslut-
ning at regnen for alvor er kommet. 

Dermed er det for alvor tid til at starte 
op på de indendørs aktiviteter. Her er 
det jo håndbold, der trækker det store 
læs, hvor der er 2. sæson TFH går ind 
i. Det er dejligt at se styregruppen har 
landet TFH på et fornuftigt niveau og 
der er en klippefast tro på at medlems-
niveauet er stabiliseret muligvis med 
en lille fremgang. Jeg vil i den anled-
ning nævne at der er stadigvæk plads 
til flere medlemmer.

Badminton er også startet på en ny 
sæson men her kniber det både med 
medlemmer og trænere, så hvis der 
blandt læserne er en eller flere, der 
har lyst til at blive udfordret så kon-
takt bestyrelsen. 

Vi må også konstatere at den nye 
skolereform betyder noget for os idet 
børnene har fået en længere skoledag 
og nogle børn har været nødt til at 
fravælge en sportsgren. 

Årets Sportsfest gik godt, det er dejligt 
at byen bakker op omkring denne årli-
ge begivenhed hvor børn og barnlige 
sjæle kan boltre sig på hoppepuden 
mm. Traditionen tro blev vi også i år 
begunstiget med flere regnbyger. 

I denne forbindelse efterlyser festud-
valget nye kræfter og jeg vil derfor 

opfordre dem, der har lyst til at sætte 
deres præg på næste års Sportsfest, 
at møde op på generalforsamlingen i 
februar.

Det er vigtigt at vi værner om vores 
lille klub, der drives af frivillige kræf-
ter. Trænere og hjælpetrænere ligger 
mange timer på boldbanerne og i hal-
lerne til glæde for byens børn og unge. 
Det er naturligvis svært i en travl 
hverdag at finde tid til frivilligt arbej-
de, men husk selv få timer er med til 
at gøre en forskel.

Hvis dette har givet anledning til 
spørgsmål kontakt da en fra bestyrel-
sen.

/Gunner Holm
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OLD BOYS FODBOLD
Mandag den 1. december 2014 kl. 19.00

Holder vi vores traditionsrige spil om ænder
Bindende tilmelding til holdlederne senest mandag den 24. november 2014

Den 15. december serveres der gløgg og æbleskiver efter træningen.
Tilmelding mandag den 1. december 2014

Holdlederne for oldboys

Jan                                Jens
86 98 82 63                    86 98 56 93

Husk
Fodboldafdelingen afholder Five a Side 

turnering for seniorer.

Den afvikles lørdag den 6. december 2014 kl. 13.00
Først spiller vi en lille turnering og dernæst slutter vi af med 

suppe og ønsker hinanden god jul og godt nytår.

Hilsen Fodboldudvalget

Husk at tjekke på hjemmesiden  
www.korsholm-if.dk for ændringer.
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Nyt fra Fodboldafdelingen
Den mørke tid er godt på vej og vin-
teren venter forude. Udendørs fod-
boldsæsonen er overstået for de fleste. 
Udover Oldboys og senior er der også 
nogle ungdomshold der træner endnu, 
så længe vejret tillader det. 
For ungdomsholdene prøver vi i år 
med indendørs træning. Vi har fået 
nogle tider i HH-hallen samt på fri-
skolen. Derudover er der også gym-
nastiksalen på Korsholm skole. Hvis 
du ikke har hørt fra din træner om 
indendørs træning, vil du nok snart 
gøre det.
Der er selvfølgelig også mulighed for 
at tilmelde sig indendørs stævner, som 
vi får mange invitationer til, disse 
invitationer sendes videre til træner-
ne, som så kan tage stilling til om det 
enkelte hold skal tilmeldes stævnet.
Her ved udgangen af året gør vi altid 
status på, hvilke trænere som fortsæt-
ter. Pt. ser det ud til, at det er U14 
pigerne, som skal have nye trænere, 
da Heinrich og Troels har valgt at 
stoppe. Vi håber at finde nogle nye 
trænere til pigerne hurtigst muligt. 
Derudover har Torben og Kim på 
U12 drenge også valgt at stoppe, men 
Alexander fortsætter og håber på lidt 
hjælp fra forældrene. Til de afgående 
trænere skal der fra klubben lyde en 
STOR tak! De har gjort et super job 
med holdene, hvilket jeg også tror, at 
spillerne og deres forældre er enige i.
Udover pigetrænere kommer vi som 
sædvanligt til at mangle trænere til 
de nye små u5 spillere (4 årige). Her 
”plejer” det jo at være et par forældre, 
som tager tjansen, med lidt hjælp fra 
klubben til at starte med.

Vi kan altid bruge ekstra hænder 
til de mange opgaver i klubben både 
administrative og praktiske. Det kan 
være praktiske opgaver som opryd-
ning, flytning af mål før græsklipning, 
hjælp ved forskellige arrangementer, 
hegnsklipning, nedtagning og opsæt-
ning af net og meget mere, på den 
administrative side er der deltagelse i 
fodboldudvalg og bestyrelse, hvor der 
pt. er behov for at blive suppleret op 
med et par personer. Så kan du afse 
lidt tid specielt til fordel for vores børn 
og unge i området, så kontakt enten 
en træner eller en fra fodboldudvalget, 
du kan finde os bagest i KIFFEN.
Forårs sæsonen starter for senior til 
februar. For ungdomsholdene bliver 
det omkring 1. april, men hold øje 
med hjemmesiden www.korsholm-if.
dk , hvor vi fortæller mere præcist om 
sæsonstart.
Til slut vil vi fra fodboldudvalget 
takke spillere og trænere for indsat-
sen og forældrene for deres opbakning.
Vi ses til foråret.

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget

Vitten Grafisk A/S
Vittenvej 54 - Vitten - 8382 Hinnerup

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00
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I HINNERUP
ELEKTRIKEREN

NMT SMEDEGAARD
el-service aps STUDSTRUP EL-SERVICE

Tlf. 86 22 15 69 Tlf. 86 98 64 74Tlf. 86 17 43 19

NMT EL-SERVICE
Arresøvej 11A . 8240 Risskov
Tlf. 86 17 43 19 . Fax 86 17 38 75

www.nmt-el.dk
nmt.elservice@mail.dk

I/S Foldby Vandværk

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk

Formand 
Niels Peter Jensen
Tlf.: 86 98 75 10
Mobil:  20 78 19 63

Kasserer 
Søren Pedersen
Tlf.: 98 98 74 00
Mobil:  20 11 84 30

FODBOLD U9:
Så er der gået endnu en sæson- og 
hvilken en. U9 drenge holdet er i år 
gået fra at være 9 spillere, til at være 
15- sikke en fremgang.
Drengene har været meget trofaste 
med at komme til træning, og har vir-
kelig givet den gas hver gang.
Vi har i efteråret bl.a. været til 
Lystrupcup- hvor vi kom i finalen som 
vi desværre tabte.

Drengene er i år meldt til en inden-
dørsturnering i Thorsø- så der bliver 

mulighed for at få spillet lidt ekstra 
fodbold i løbet af efteråret/vinteren.

Sæsonen blev - traditionen tro- afslut-
tet med pizza og sodavand i klubhu-
set (Som støttevennerne havde været 
sponsor for)

Tak for en fantastisk sæson- Håber vi 
ses igen til foråret.

Hilsen
Christian Poulsen
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Efterår 2014

Efter sommerferien rykkede vi fra 
3-mands hold op og skulle spille 
5-mands kampe. Umiddelbart rigtig 
spændende, men også lidt bekymren-
de, da vi kun har seks spillere på hol-
det, dvs der skulle ikke være mange 
syge eller forhindrede, så ville vi ikke 
kunne stille hold. Det har dog vist sig 
overhovedet ikke at være et problem. 
Alle spillere viser stor entusiasme for 
fodbold og kommer troligt til både træ-
ning og kampe. Dertil kommer at vi 
har fået forstærkning af en stærk U6 
spiller til kampene, så alt i alt kører 
det for holdet. 

Efter i forårssæsonen at have været i 
pulje med primært Randers hold, har 
vi her i efteråret været mere lokalt 
rundt og blandt andet spillet mod 
flere HOG hold og Grundfør. Og da vi 
er gået ubesejrede gennem efteråret - 
endda oftest med resultater som 5-1 
eller 6-1, så er det jo en ren fornøjelse, 
at kunne slå de omkringliggende klub-
ber (som sikkert har et meget større 
spillergrundlag end vi har, at tage af). 

Vi har kun haft en uafgjort, meget 
spændende, kamp, og det endda på 
hjemmebane. 
Så det har været super underhold-
ning, at følge kampene for forældre og 
bedsteforældre på sidelinjen, og alt i 
alt må vi sige - det er skide godt gået 
drenge . 

Nu træner vi lidt videre indendørs 
her i vintersæsonen og er også til-
meldt indendørsturneringen i 
Tungelundhallen, så vi holder formen 
vedlige og er klar igen til flere sejre i 
udendørsturneringen til foråret. 

Mvh 
Mikkel og Camilla
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Tak til alle besøgende, hjælpere og alle sponsorerne
ved KIF`s årlige sportsfest.

Endnu engang har vi været heldige at 
have en rigtig god sommerfest, med et 
mindre overskud som går til sports-
udøverne i klubben. Festudvalget 
havde sammensat 
et fint program for 
dagene i august. 
Vejret var noget 
blandet med både 
sol og byger og  så 
var det lidt koldt 
om aftenen, så det 
gjorde, at ølsalget 
var ca. 20% min-
dre end sidste år. 
Vi havde en fanta-
stisk lørdag aften, 
med et  rigtig godt 
orkester og  med 
ca. 140 til spisning, 
det gav en rigtig 
god stemning til ud 
på de små timer. 
Årets sportsfest var endnu engang en 
stor succes og dette skyldtes udeluk-
kende dig, der kom og besøgte os, tak 
for det.
Her skal også lyde en rigtig fantastisk 
stor tak til alle sponsorere  og hjæl-
pere og som altid vil jeg her sige, at vi 
ikke kunne afholde sportsfesten uden 

jeres hjælp. Vi kunne desværre ikke 
stable en revy på benene i år.
Det var dejligt, at der var flere, der 
havde givet tilsagn om at hjælpe ved 

opsætning og ned-
tagning af telt, 
scene, dansegulv 
og bar m.v. Det var 
desværre dårligt 
vejr søndag, så vi 
kunne ikke  tage 
teltet ned og måtte 
vente med det til 
tirsdag. Alting går 
meget nemmere 
når det er godt 
vejr. 
Lørdag formiddag 
var der 12 hånd-
boldhold og om 
eftermiddagen var 
der en del hold til 
gadefodbold. 

Fredag aften havde vi Celina og Jacob, 
desværre var der mange skolebørn, 
der var forhindret, p.g.a. deltagelse i 
andre ting. 
Det er nødvendigt, at der er et par 
stykker, der vil melde sig til at være 
med i festudvalget til at lave sports-
fest næste år, vi trænger til fornyelse.
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Tak til alle besøgende, hjælpere og alle sponsorerne
ved KIF`s årlige sportsfest.

Tak til samtlige sponsorer og hjælpere der har hjulpet til med at få arrangemen-
tet til at blive en succes. En særlig tak skal lyde til de 20landmænd i området for 
den flotte hovedgevinst samt til de andre sponsorer som har ydet flotte bidrag 
til poselotteriet. Vi håber på at ses igen i 2015.

Hovedpræmien en kroferie for to inkl. Lommepenge, værdi 4200 kr. blev skæn-
ket af: 

Bent Braad Nielsen - Erik Mortensen - Daniel Møller - Finn Møller Hansen 
- Hanne og Jørgen Pedersen - I/S Mariehøj - I/S Nørreriis - Jens Hedegaard - 
Jens Ole Pedersen - Jens Tilma - Jens Vestergaard - Jonna Knudsen - Jørgen 
Knudsen - Jørgen Møller - Knud Simonsen -  Lennart Nielsen - Niels Engdal - 
Niels Møller - Niels Peter Jensen - Ole Sejr Hansen

Øvrige Præmier er skænket af:

AN planteservice - Arlafoods Brabrand mejeri, -  Bakkegårdens Møbler - 
Bagergården Hinnerup, -  Bøger og papir, Hinnerup -  Bûlow Duus Glaspusteri - 
Clemensgaard foder Søften -  Dagli'brugsen Sabro -  Danske Bank Hinnerup - Din 
Tøjmand, Hinnerup – De grønne busser - Ditte Svendsen -  Djemisa– Hinnerup 
Hvidevarer & Belysning - Engdal Byg - Foldby VVS og Smedeforretning -  Frisør 
"Hair News" Hinnerup  - Frisør ”HairFair” Hinnerup -  Frisør Hair Trend, 
Hinnerup - Gartneriet Knud Jepsen A/S -  H.Hofmann Andersen -  Hinnerup 
Blomster -   Hinnerup ure, guld og sølv -  Idè binderiet -  Imerco,  Hinnerup – 
Interline - Junges auto Hinnerup -  Jysk Tagteknik Hinnerup  -  Jytte Kristensen 
-  Kiwi, Hadsten -  Keramiker Gitte Jensen - KV varmeservice - Malerfirmaet 
Renè Mikkelsen -  Ni-ca Hinnerup -  Nordea Hinnerup -  NYMODE -   PB 
Transporten – Refshøjsgaard Landbutik- Redmark -  Sparekassen Kronjylland 
-  Sperling -  Sportigan, Hinnerup  - Tages Multiservice – Vognmand Morten 
Nørgaard - XL Byg Søften. 

KIF siger mange tak for støtten.
Med sportslig hilsen
Festudvalget i KIF.
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Queen® MoreFlowers® ’Paris Evergreen’
U.S. Patent No. 7,453,032(granted) & Patent No. 7,847,150 (granted)

www.queen.dk
Knud Jepsen a/s · Skanderborgvej 193 · DK-8382 Hinnerup

Blomtsrer bare længere...Blomstrer bare længere...

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf 20 53 78 99
Der åbnet for at at blive medlem for sognets beboere 

ved at købe et andelsbevis a, kr 100,00 om året.
Henvendelse kan ske til formanden Erik Nielsen tlf. 86 98 66 32

Husk vi har banko hver torsdag  kl.  19.30
bestyrelsen
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Nyt fra Kif støttevenner
Vi har her i efteråret haft rigtig mange 
ansøgninger fra ungdomsafdelingen, til 
diverse sociale arrangementer, afslut-
ninger, poselodsarrangement etc. 
 
Det er dejligt at trænerne bruger os, 
så vi kan støtte op om de friske sports-
interesserede børn.
 
Bliv ved med det.
 
Cykelløbet 2014 var igen en succes og 
vi takker for den store lokalopbakning 
til vores arrangement. Igen i år var 
der mange gode præmier og lækkerier 
til de seje cykelryttere, som fik tram-
pet godt i pedalerne.
 
I år var der en del kammerater, der stod 
på sidelinjen til løbet, og ærgrede sig over 
at de ikke cyklede med. Især da lækker 
frugt og en stor pose chips blev uddelt til 
hver deltager, da løbet var gennemført. 
Så vi kan kun opfordre flere børn til at 
være med små som store.

Anine og Magnus fra 6.a løb af med 
hhv 1. og 2. præmien, mens Rasmus 
Kaster fra 5. a kom på 3. pladsen for 
flest sponsorpenge pr kørt km
Anine vandt 300 kr.
Magnus vandt 200 kr.
Rasmus vandt 100 kr.
 
Så friske cykelryttere, det gælder om 
at finde en masse sponsorer næste år, 
så er det måske dig, der vinder 300, 
200 eller 100 kr.
 
Desuden var der også i år mange 
præmier til vores sponsorer. Christian 
Krabbe Poulsen blev den heldige vin-
der af Spise- og koncertbilletterne til 
Sanne Salomonsen koncert på Hotel 
Sabro Kro og andre sponsorer fik gaver 
fra Bendt Brandt og Glaspusteriet 
Bülow Duus. 

Hilsen Kif ’s Støttevenner
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Parallelvej 57
8380 Trige

Tel 86 23 16 22
www.bakkegaardens-moebler.dk

Senior- 
fællesspisning

Onsdag den 26. november 2014
Kl. 18.30

i Foldby Forsamlingshus

KIF tilbyder sammen med SGF, HOG og GUI håndbold for alle aldersgrupper.
Team Favrskov Håndbold er i gang med sin anden sæson og der er sat mange 

aktiviteter i gang for at gøre det endnu sjovere at spille håndbold.

I den indeværende sæson tilbydes håndbold til alle aldersgrupper fra U6 til 
Senior og dette for både drenge og piger. Der er sat øget fokus på vores yngste 

årgange, så vi tilbyder håndbold i lokal områderne.

Du finder alle informationer og træningstider kan ses på
www.teamfh.dk
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Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup

HÅNDBOLDFITNESS 30+
Vi har i foråret testet konceptet og er nu klar til at tilbyde Håndbold Fitness 
som holdtræning. 

Konceptet består af de tre dele Puls, Power og Play. Det henvender sig til jer 
voksne, der har fokus på, at det skal være sjovt at træne.
Du behøver ikke være med i alle segmenterne, og du behøver ikke være i form 
for at kunne deltage.
Der er ikke mødepligt, så du behøver ikke melde afbud. Men når først du har 
været af sted, så kommer du sikkert igen :-)
Har du ikke prøvet det før, er der selvfølgelig mulighed for at komme og være 
med nogle gange inden du beslutter dig.
Puls-delen: Her får vi pulsen i vejret og får varmen i hele kroppen gennem små 
øvelser/lege. 
Power-delen: Styrketræningsdel, hvor vi bruger kroppen som værktøj. Der kan 
evt. indgå elastikker.
Play-delen: Spil på små mål med en blød street-håndbold og ingen kropskontakt. 
Spillet kan bygges op på rigtig mange måder og favner både øvede og uøvede.
Samlet er vi i gang i en time, når man er med i alle tre dele. Vi tilpasser øvel-
serne til jer der kommer.
 
Har du lyst til at være, så opret en profil på www.teamfh.dk og meld dig til hold 
(525). Prisen er 300 kr. for hele sæsonen
Vi træner lørdage fra 9.00-10.00 i HH-hallen, så kom bare og vær med.

Har du spørgsmål så kontakt Lennart Mogensen på 61549826 eller Karin 
Mogensen på 28210405 eller skriv til spo14@live.dk
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”Håndbold for sjov”
Årgang 

2008,2009,2010

Har du lyst til at se om håndbold er noget for dig 
eller har du bare lyst til en sjov eftermiddag så kom 
og vær med. 

Mor og Far må gerne være med. 
Prisen er kun 100 kr. som man får byttet til sin egen 
Select bold.

Kom og spil med os;
O Lørdag d. 4. Oktober kl. 15-16.30 i 

Præstemarkshallen
O Lørdag d. 15 November kl. 14-15.30 i HH-Hallen
O Lørdag d. 29. November i Rønbækhallen kl. 14-

15.30
O Lørdag d. 31. Januar kl. 14-15.30 Rønbækhallen
O Lørdag d. 21. Februar kl. 14-15.30 Rønbækhallen
O Lørdag d. 28. Marts kl. kl. 14-15.30 i 

Præstemarkshallen

Har du spørgsmål kan du skrive til ole.busk@kobmandshuset.dk

Kom og 
vær med ☺☺☺☺

Det er mega
skægt ☺☺☺☺
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Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm Mølbækvej 2, 86 98 65 38 lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk
Louise Dam, Fusagervej 41 81 74 05 31 famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen, Fusagervej 17(Team Favskov H.) 8698 6807 jeppe@birkandersen.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49 3136 1180  dan.fodbold@gmail.com
Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43 kagekone77@gmail.com

Fodboldudvalg: 
Dan Gripping, Damsbrovej 49(formand) 31 36 11 80 dan.fodbold@gmail.com 
Martin B. Thomsen,Damsbrovej 52 8618 9826 mbt@juridiskafdeling.dk
Jan Frier, Postvej 6 (Materiel) 8698 8263 jfs@hin.dk
Heinrich Jacobsen, Postvej 36(Kampfordeler og baner) 2031 0971 heinrichjac@gmail.com
Mikael Hansen, Fusagervej 9(Ungdom) 8618 3262 mikael.hansen2@tilst-skole.dk

Håndboldudvalg:
Jeppe Andersen, Fusagervej 17(Team Favrskov Håndbold) 8698 6807 jeppe@birkandersen.dk

Badmintonudvalg:
Louise Dam, Fusagervej 41 81 74 05 31 famwdam@hotmail.com

Festudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk 
Heinrich Jacobsen, Postvej 36 2031 0971 heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11,8200 Århus N 8623 1858 dennis.g.jacobsen@gmail.com
Susanne og Jan Poulsen, Bredgårdsvej 3, Foldby ubehage@newmail.dk
Henning Christensen, Damsbrovej 17 2248 0661 hcdamsbro@ofir.dk

Krolfudvalg:
Annette Munk, Nøragervej 8, 8698 7144, amunk50@gmail.com
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983 grethemadsen@gmail.com
Niels Erik Knudsen, Thiesensvej 7 8698 6646
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk 

KIF’s Støttevenner
Formænd: Rikke Marie Thomasen, Markvænget 3, 2396 4490 rcthomasen@gmail.com og
Eike Fahrman, Thisensvej 1, 2348 3481 og mail eike@mail.dk
Kasserer: Anita Roest, Damsbrovej 59, 6128 5523 rovemo59@gmail.com
Mette Duus Toftegårdsvej 4, 8691 1864  Mette@bulow-duus.dk

Klubhus i Norring  8698 7452

E-mail: Info@korsholm-if.dk

”Håndbold for sjov”
Årgang 

2008,2009,2010

Har du lyst til at se om håndbold er noget for dig 
eller har du bare lyst til en sjov eftermiddag så kom 
og vær med. 

Mor og Far må gerne være med. 
Prisen er kun 100 kr. som man får byttet til sin egen 
Select bold.

Kom og spil med os;
O Lørdag d. 4. Oktober kl. 15-16.30 i 

Præstemarkshallen
O Lørdag d. 15 November kl. 14-15.30 i HH-Hallen
O Lørdag d. 29. November i Rønbækhallen kl. 14-

15.30
O Lørdag d. 31. Januar kl. 14-15.30 Rønbækhallen
O Lørdag d. 21. Februar kl. 14-15.30 Rønbækhallen
O Lørdag d. 28. Marts kl. kl. 14-15.30 i 

Præstemarkshallen

Har du spørgsmål kan du skrive til ole.busk@kobmandshuset.dk

Kom og 
vær med ☺☺☺☺

Det er mega
skægt ☺☺☺☺



 Foldby VVS & Smedeforretning
v/ aut. gas- og vandmester

Tonni E Jensen
                                                   Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 30 86 54 22

Boli
ga

fka
lke

r Anoder

Naturgas service-eftersyn
Vand - Varme - Sanitet
Oliefyr - Blikkenslagerarbejde
Få lavet om fra elvarme til naturgas

Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

HINNERUP HVIDEVARER
& BELYSNING A/S

Hinnerup SamSøvej 13, bag falck Tlf.: 86 98 76 22 

r e d m a r k . d k

Sommervej 31C · DK-8210 Aarhus V · Tlf. +45 86 13 31 00 · Aalborg | Aars | Aarhus | København

Torben Bruun Madsen · Tage Bundgaard · Morten Ryberg · Sten Platz

Vi står til regnskab


