
 

Nyhedsbrev 

December 2019 

 

Ny barselsvikar 
Vores aktivitetskoordinator, Trine, er gravid og går på barsel pr. 1/12-19. 

Vi har derfor ansat Kamilla Mikkelstrup i et barselsvikariat. 

Kamilla er begyndt at overtage nogle af Trines timer, så der bliver et overlap frem til 1/12. 

Kamilla fortsætter sit frivillige arbejde i foreningen. 

Vi håber, at I vil være med til at tage godt imod Kamila. 

 

 

 

Reception 
Nu nærmer vi os datoen for vores reception,  

hvor det vil glæde os, at se så mange som muligt 

Søndag 8/12-2019 kl. 15.00-17.00  

Til kaffe og kagemand I Træningshuset Asferg  

Der vil også være sodavand til børnene og bobler til de voksne 

Kl. 16.00 Vil der være underholdning for børnene med ballondyr 

 

Alle er velkomne – nye, nuværende og tidligere medlemmer,  

samarbejdspartnere og områdets beboere 

 



 

 

 

 

Julelotteri 
Salget er godt igang og igen i år med stor succes. 

Der er rekordmange gevinster denne gang. 

Kæmpe tak til vore sponsorer og de mange frivillige 

 

 

 

Babyklubben har fået nyt liv 
Som en del af Asferg Babyklub har vi opstartet en mødregruppe  

Dels for at fremme det sociale netværk i byen og dels for at 

 øge kendskabet til vores idrætsforening. 

De mødes hver torsdag i lige uger kl. 10:00-12:00 i Træningshuset. 

 

Mange nye tiltage er i gang og kommer meget snart på tapetet – vi kan dog endnu ikke løfte sløret 

for alle de spændende nye tiltag i 2020 – så følg med på FB -  Asferg babyklub. 

Af planlagte tiltage kan nævnes: 

- Mor træning og baby motorik med MetaVita 

- Babysalmesang i Asferg kirke 

- Mor/barn træning  

 

 



 

Vi søger flere nye fitness instruktører 
Vi har godt gang i vores idrætsforening og mange nye spændende tiltag på programmet  

– heldigvis har vi også mange frivillige instruktører, 

 men skal stadig bruge flere til de mange nye hold vi har i støbeskeen. 
Så sig endelig til hvis du går med en lille instruktør i maven – det eneste som det kræver er, at du 

har lyst til at arbejde med træning, sundhed, leg og bevægelse en enkelt gang om ugen. 

Vi skal nok sørge for relevante kurser, uddannelse og sparring fra vores dygtige ansatte. 

Vi søger lige nu: 

1-2 Fitness instruktører 

2 instruktører for et nyt ungdomsfitness hold for 12-15 årige 

2 instruktører til et nyt spænende familiehold 

 

 

E-sport 
Der er godt fyldt op på begge CSGO hold  

og vi har fået 1-2 nye instruktører  

– men vi mangler stadig en Fortnite instruktør, hvis vi skal opstarte et Fortnite hold efter jul, 

 så spred endelig budskabet i jeres netværk 

 

Vi har også med stor succes fået sat en glasvæg op mellem E-sport og gymnastiksalen, således vi 

dæmper støj og hæver koncentration begge veje. 

 

 

 



Seniorfodbold: 
Seniorfodbold har præsteret godt i sæsonen. 

Vi har 3 senior hold og som bidrag til vores jubilæum 

 er de 2 af dem rykket op fra serie 5 og 6.  

Serie 3 sluttede som nr. 2 i puljen og var i Play off kamp om oprykning til serie 2,  

men desværre ikke op. 

 

Bordtennis 
Har i år rekordmange seniorer og deltager med 5 seniorhold i turnering. 

Ungdomsafdelingen er igen på vej op og mindst 1 hold tilmeldes efter nytår. 

 

Planlægning af børnedisko 
 

Planlægnings mødet foregår 26/11 kl. 19.00 i Træningshuset 

Der er brug for frivillige til planlægningen, samt praktiske ting til selve aftenen – som er 

planlagt til fredag 31. januar 2020. 

 
 
 
. 

Messer 2020 
Det lykkes os igen at komme i mål med opstilling af messe i Aalborg i november 2019 

 

Vi ser nu frem til opstilling af messen igen i februar 2020 

Sæt kryds 5/2-2020 + søndag 9/2-2020 

Da vi gerne vil have endnu flere frivillige med og derved danne et stærkt fællesskab  

på tværs i vores forening – inviterer vi efterfølgende til 

 fælles hyggeaften med stegt flæsk og persillesovs  

gældende for alle deltagende til messeopstilling samt deres påhæng  

og vil blive afholdt i foråret 2020 


