
Nyhedsbrev Purhus Idrætsforening januar 2020 
Så har vi skudt 2020 i gang, og vi har sat gang i gamle og nye aktiviteter igen.  Der vil blive udsendt et 

månedligt nyhedsbrev om, hvad der sker i foreningen, hvilke arrangementer der er planlagt, og løben-

de en præstation af frivillige/medarbejdere/medlemmer i foreningen. 

Nyt i PIF… 

 

Gåhold 

Der er netop startet  et nyt gåhold i PIF. Hver tirsdag kl. 17.00 og 

ca. en time frem går vi fra Træningshuset i Asferg. Gåværter: Kim 

Sørensen og Karina D. Nielsen. Alle er velkomne, så kom og vær 

med! 

 

Dans dig glad 

Dans dig glad er startet op i PIF. Her bliver den indre danselyst 

sluppet fri, så kom og dans med om mandagen 18.15-19.15 i Træ-

ningshuset i Asferg:) Instruktør: Jeanette Rosager-Hansen 

 

Jump4fun  

Jump4fun er netop startet op. Første træningsgang mødte 14 gla-

de børn op til træning. Holdet er for  6-12-årge børn, der ikke har 

fundet den rigtige idræt, og som bare har lyst til at bevæge sig i 

fællesskab med andre. Man er velkommen til en prøvegang, så 

kom og vær med om onsdagen 18.00-19.00 i Træningshuset i As-

ferg. Instruktører: Kamilla Mikkelstrup og Karen Marie Krogh Pe-

dersen 

 

Teenfitness  

Teenfitness er startet op i Træningshuset og er for alle unge i 5.-

9. klasse, som gerne vil dyrke fitness i fællesskab med andre. Før-

ste gange mødte 4 friske drenge og piger op til træning —kom og 

vær med om onsdagen 16.00-17.00 i Træningshuset i Asferg. In-

struktører: Kamilla Mikkelstrup og Karen Marie Krogh Pedersen. 



Nyt i PIF… 

Familietræning 

Vi starter op med Familietræning i PIF lørdag d. 18. april kl. 9.00-

10.00. Tilbuddet er for alle børn  og deres forældre. Både børn og 

voksne kommer til at få både smil på læben og sved på panden :) 

Instruktører: Tanja Maria Holm, Maria Skovsen, Kamilla Mikkelstrup 

og Karen Marie Krogh Pedersen 

 

Babyklub 

Babyklubben 2020 er skudt i gang med en mødregruppe, der mø-

des torsdage i lige uger i tidsrummet 10.00-12.00 i Træningshuset i 

Asferg. I øjeblikket er 18 mødre og deres babyer med i mødregrup-

pen. Alle på barsel er velkomne! Til marts starter vi op med baby-

motorik og mortræning tirsdage i tidsrummet 10.00-12.00. Der vil 

desuden løbende arrangeres relevante events i samarbejde med 

Asferg Skole. Til efteråret starter vi op med PIF Spireklub—et aktivi-

tetstilbud for småbørn og deres forældre i weekenden. 

 

Idrætseftermiddage 

Vi har i PIF startet et samarbejde op med Børnehuset Svalereden, 

hvor børnene nogle mandage kommer i Træningshuset til aktivite-

ter. Forældre henter deres børn i Træningshuset. Vi har desuden 

planlagt et samarbejde med Børnehuset Gassum om idrætsformid-

dage nogle onsdage i Kultur og Aktivitetshuset i Gassum. 

 

Stram op — nu også om torsdagen 

Søren Holm har valgt at udvide Stram op til også at foregå om tors-

dagen. Det vil sige, at der nu er hold om tirsdagen kl. 18.30-19.30 

og om torsdagen kl. 17.00-18.00. 

 

Kvindeholdet 

Mandag kl. 17.15-18.15 er der startet et nyt hold for kvinder op. 

Kvindeholdet er et hold for kvinder, som gerne vil have sved på 

panden, øge styrken samt have det sjovt, mens der trænes. Trænin-

gen vil bestå af forskellige træningsformer, og tilpasses efter delta-

gernes ønsker. Instruktør: Kamilla Mikkelstrup og ambassadør: Pia 

Mohr Gori. 



Mød medarbejderne i Træningshuset/Purhus IF 

Kamilla Mikkelstrup er ansat i barselsvikariat som aktivitetskoordinator (30 timer ugentligt) og har en ud-

dannelse inden for ”Ernæring og Sundhed”. Udover opgaverne som aktivitetskoordinator er Kamilla frivillig 

instruktør på ”Kvindeholdet” , fitnessinstruktør i fitnesscenteret og medlem af fitnessudvalget. Kamilla bor 

på i Hammershøj. Hun har tidligere dyrket gymnastik og fodbold.  

Karen Marie Krogh Pedersen er ansat som udviklingskoordinator  (30 timer ugentligt) og har en  uddannel-

se inden for ”Idræt og sundhed” og arbejder desuden som landsunderviser i ”Bevæg dig for livet fitness”. 

Karen Marie bor i Vorup med sin familie. I sin fritid spiller hun fodbold og løber. 

 

 

 

 

Kamilla og Karen Maries opgaver: 

• Udvikling af nye aktiviteter og projekter 

• Ansøgning af fonde og puljer 

• Sparring med udvalg og understøtte deres opgaver  

• Markedsføring af foreningen og tilbud 

• Varetage idrætsundervisningen for børn på Asferg 

Skole og SFO samt stå for idræt for daginstitutio-

nerne og PIF’ Babyklub 

• Administrere booking af Træningshuset og tage i 

mod andre henvendelser fra medlemmer  

• Instruktør på hold efter behov 

PIF søger... 

Frivillige hjælpere til messeopstilling  i Aarhus 6. og 9. februar 

Der er stegt flæsk til alle der deltager! Kontakt Jens Larsen jgl@dlf.dk, og hjælp din forening! 

Instruktører til E-sport 

Vi har to E-sportshold —et begynderhold om tirsdagen og et fortsætterhold om torsdagen. Vi søger 

instruktører, så vi kan udvikle afdelingen yderligere.  Det kræver kun, at man har interesse for E-sport. 

Kontakt: karen@traeningshuset.dk, 81440530 ved interesse – vi sender dig også gerne på E-sportskursus. 

Medinstruktører til ”Idræt om dagen” 

Vi vil gerne starte et idrætstilbud for alle voksne, der ikke går på arbejde, om formiddagen. Vi har alle-

rede én instruktør men søger 1-2 mere, så flere er fælles om instruktørgerningen. Ved interesse, send 

en mail til: karen@traeningshuset.dk 

Medinstruktører til Jump4fun 

Vi søger medinstruktører til at hjælpe til på Jump4fun holdet i samarbejde med Karen Marie og Kamil-

la. Ved interesse kontakt karen@traeningshuset.dk. 

Alle er velkomne til at stikke hovedet ind i mødelokalet i Træningshuset, hvis man har spørgsmål, idéer,  

kommentarer eller bare vil hilse på  :-)  



 Kommende arrangementer i PIF 

 

Børnediskotek 31. januar 2020  

Fredag den 31. januar er der børnediskotek i Træningshuset i Asferg. 

0.-3. klasse kl. 18.00-21.00 

4.-8. klasse kl. 19.30-23.00 

Pris: 50 kr., som betales ved indgangen.  

 

Nytårsappel Herresenior fodbold 1. februar 2020 

Lørdag d. 1. februar afholdes nytårsappel kl. 11.00-14.00 på Gassum Stadion. 

 

Messeopsætning og –nedtagning —Vi har brug for din hjælp!! 

Der er brug for frivillige hjælpere til messeopsætning og –nedtagning d. 6. og 9. februar. 

Kontakt Jens Larsen, jgl@dlf.dk! 

 

Legeland 14. februar 2020 

Fredag i vinterferien er der traditionen tro Legeland i Træningshuset i Asferg kl. 10.00-

13.00—Kom og leg med. Pris 25 kr., som betales ved indgangen. 

 

Generalforsamling 28. februar 2020 

Der er generalforsamling i PIF 28. februar kl. 17.30-22.00 i Gassum Kultur– og aktivitets-

hus. Alle er meget velkomne – vi starter med gratis spisning for alle – hurtig generalfor-

samling og efterfølgende spændende indlæg. 

 

Gymnastikopvisning 21. marts 

Den årlige gymnastikopvisning i PIF finder sted d. 21. marts  i Purhushallen kl. 13.00-

15.00 


