Nyhedsbrev Purhus Idrætsforening august 2020
Siden sidst..
Opstart af aktiviteter i PIF
Der er fuld gang i vores aktiviteter, og det er fantastisk at se jer alle igen. :-) Vi
glæder os til at se de af jer, der endnu ikke er startet op. Læs mere om vores
hold på hjemmesiden: https://www.purhusif.dk/ eller i folderen, du har fået i
din postkasse. Hvis du ikke har modtaget folderen, kan den afhentes i Træningshuset i Asferg.

Maskiner i fitnesscenteret i Træningshuset
Alle maskiner i fitnesscenteret kan nu benyttes igen.
De nye maskiner i fitnesscenteret bliver leveret 7. september og vil være tilgængelige i fitnesscenteret umiddelbart derefter.

Teen fitness og Ungdomsfitness
Teenfitness er nu startet op mandage i tidsrummet 17.00-18.00 i Træningshuset i Asferg. Træningen foregår i fitnesscenteret og/eller i spejlsalen og er for
børn på 5.-9. klassetrin. Instruktør: Lucas Andersen.
Det er nu muligt at tilmelde sig Ungdomsfitness for børn i alderen 12-15 år.
Børnene skal altid være ifølge med en voksen, og det er et krav, at de booker
en prøvetime, inden opstart i centeret

Hold via fitness med holdbooking
Der er fortsat mulighed for at komme med på fitnessholdene via abonnementet ”Fitness med holdbooking”. Vi har stadig et stort udvalg af hold:
•

Dans dig glad med Jeanette

•

Yoga med Jeanette

•

CirkelCross med Josephine

•

Stram op med Søren

•

Spinning med Erik, Heidi og Hans

•

Kvindeholdet med Kamilla

•

Brok-holdet med Henrik

Og der er stadig flere pladser på holdene. Så gå ind og book jer på holdene på
hjemmesiden: https://www.purhusif.dk/online-booking-af-hold/
Familietræning
Vi er startet op med familietræning lørdage kl. 9.00 -10.00 ved Træningshuset i
Asferg for familier med børn i alderen 4-10 år. Holdet kombinerer træning, leg
og kvalitetstid med familien. Aktiviteterne er differentierede, så vi garanterer,
at både børn og voksne får masser af motion og sved på panden. Mød op en
lørdag og få en prøvegang eller tilmeld jer på hjemmesiden under
”Sundhedshøjskolen”: https://www.purhusif.dk/tilmelding-til-sundhedshoejskolen/

Siden sidst
Bordtennis opstart
Bordtennis ungdom starter tirsdag den 8. september kl. 18.00 i Gassum Seniorer og
motionister allerede er i gang. De spiller tirsdage fra kl. 19.30

Motionscenteret i Gassum
Motionscentret i Gassum åbner nu igen, men man skal stadig sørge for at spritte af
efter de sædvanlige retningslinjer.

Rolig styrketræning er udsat
Vi mangler en instruktør til Rolig styrketræning til at overtage i efteråret. Derfor er
vi nødsaget til at udskyde opstarten af holdet, indtil vi finder en instruktør. Vi arbejder på sagen, og giver besked, så snart vi har fundet en instruktør

E-sport

Vi kører e-sport tirsdage tidsrummet 17.30-19.30 for alle 2.-6.-klasses børn. Der er
ledige pladser på holdet. Torsdagsholdet er pt. aflyst, og derfor er tirsdagsholdet
målrettet alle uanset niveau. I denne sæson er prisen sat ned til 400 kr.

Vi passer stadig på hinanden
Derfor vil vi forsat bede brugerne af vores faciliteter og deltagerne på vores hold,
om at tage hensyn til hinanden og følge de gældende retningslinjer:

•

Sprit hænder af, når du ankommer

•

Sprit træningsstationerne af efter brug

•

Medbring egen fitnessmåtte hvis muligt

•

Hold god afstand og vis hensyn til de andre i fitnesscenteret/på holdet

•

Har du tegn på sygdom, skal du blive hjemme

•

Max være 10 personer i fitnesscenteret på samme tid

Mød de frivillige i Purhus IF
Bente Nygaard, frivillig på formiddagsholdet og Aktiv mandag, sælger af
julelotteri
Jeg hedder Bente Nygaard, er 68 år og bor i Gassum. Jeg har stort set altid
været frivillig i Purhus IF og gift med Anders, som er tidligere formand i
idrætsforeningen.
I gennem min tid som frivillig i Purhus IF har jeg haft mange forskellige opgaver og har fungeret lidt som en blæksprutte, når der var brug for hjælp. Gennem mit tid i foreningen har jeg; vasket fodboldtrøjer, passet kiosk i Gassum
til fodboldkampe, stået for at sende girokort ud, solgt lodder til julelotteriet
og været ansvarlig for formiddagsholdet i fitnesscenteret tirsdag formiddag
og for vores nye hold ”Aktiv mandag”
Jeg bruger ca. 5 timer om ugen som frivillig i Purhus IF, og det gør jeg gerne!
For mig er foreningslivet så fint — man lærer nye mennesker at kende, og
samtidig er man med til at gøre en forskel for andre.

Lis Udengaard Rasmussen, frivillig på Aktiv mandag, gå-vært
Jeg hedder Lis Udengaard Rasmussen, er 63 år og bor i Asferg. Jeg er lige gået på efterløn og har derfor pludselig fået tid og overskud til at være frivillig.
I den forbindelse er jeg lige startet som frivillig i Purhus IF.

Jeg har altid arbejdet med mennesker bl.a. i hjemmeplejen og har derved
haft en stor kontaktflade med mange mennesker. Derfor har jeg altid haft
lyst til at lave frivilligt arbejde, og det var naturligt for mig at vælge at lægge
kræfterne i den lokale idrætsforening.
Jeg er frivillig for at få et netværk og lære nye mennesker at kende og for at
være med til at gøre en forskel for andre mennesker og bidrage til lokalsamfundet. Før var der ikke tid til at lægge frivillige kræfter, men nu betyder det
mere. Jeg bruger pt. ca. 3 timer om ugen på at være frivillig som gå-vært på
gå-holdet om tirsdagen fra kl. 17.00 og i forbindelse med ”Aktiv mandag”.

Aktiv mandag med Bente og Lis
”Aktiv mandag” er et nyt hold, som foregår mandage i tidsrummet 9.3011.30. Der er mulighed for stolegymnastik i spejlsalen og/eller boldspil i
Træningssalen. Man kan selv være med til at bestemme, hvilke aktiviteter
der skal være. Holdet er for alle uanset alder og funktionsniveau. Så hvis du
har en nabo eller en ven, du vil slå i badminton, eller har du lyst til at spille
floorball, så hiv fat i dem, du kender og få en dyst. Eller kom med til stolegymnastik. Derudover er der altid plads til hyggeligt samvær og kaffe :-)

TUSIND TAK FORDI I ER FRIVILIIGE I PURHUS IF — VI SÆTTER STOR PRIS PÅ JERES ENGAGEMENT!

PIF søger...
Medinstruktører til Jump4fun
Vi er efterhånden mange på vores Jump4funhold. Derfor søger vi medinstruktører til at hjælpe til på holdet, som træner torsdag 18.00-19.00. Det
er muligt at komme med på et kursus. Ved interesse kontakt:
karen@traeningshuset.dk.

Instruktør til Rolig Styrketræning
Vi søger en instruktør til Rolig Styrketræning i efteråret, mens holdets faste
instruktør er sygemeldt. Holdet foregår onsdage 17.30-18.30 i Kultur– og
aktivitetshuset i Gassum. Ved interesse kontakt kamilla@traeningshuset.dk.

Instruktører til E-sport
Vi har i øjeblikket ét E-sportshold. Vi søger instruktører, så vi kan udvikle afdelingen yderligere. Det kræver kun, at man har interesse for E-sport. Har man kendskab til spillet Fortnite, vil det være et stort plus, men ikke et must.
Kontakt: purhusifesport@gmail.com eller karen@traeningshuset.dk ved interesse
– vi giver også meget gerne et instruktørkursus.

