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Siden sidst.. 

Nedlukning foreløbig frem til 8. februar 2021—tiden bliver brugt godt 

Nedlukningen i samfundet rammer også Purhus IF, men vi bruger tiden på no-
get godt. Der arbejdes over den næste tid på at etablere et undervisningslokale 
i Træningshuset og renovere Gassum klubhus—se længere nede.  

Så snart der bliver åbnet op for aktiviteter, er vi klar til at se Jer igen. Vi vil in-
formere Jer direkte på mail samt på Facebook og hjemmeside.  

 

 

Undervisningslokale i Træningshuset 

Et nyt lokale etableres i den eksisterende træningssal, som skal danne rammen 
for forskellige aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes vores mødregruppe, 
som kan bruge lokalet som mødested samt events i babyklubben. Derudover vil 
lokalet også blive brugt til besøg af sundhedsplejen til idrætseftermiddage med 
børnehaven, for at sikre et trygt og privat rum til vejledning af forældre. Lokalet 
vil også blive anvendt som klublokale for børn og deres forældre, så de har et 
sted at sidde før/efter en aktivitet.  

Alt i alt, et nyt lokale, som skal danne rammerne for det sociale og læringsrige 
element i foreningslivet.  

 

 

Renovering af klubhuset i Gassum 

Mens samfundet er mere eller mindre lukket ned, bliver der arbejdet på høj-
tryk med renovering af Klubhuset i Gassum, for at gøre klar til vores medlem-
mer, når vi kommer fri af coronaen.  

Renoveringen af klubhuset i Gassum skaber en masse nye muligheder for akti-
viteter i Purhus IF og er blandt andet tiltænkt som en lille sal med spejle, hvor 
der er mulighed for ekstra fitnesshold, herunder yoga og dans.  

Har du lyst til at byde ind med aktiviteter eller ønsker til nye aktiviteter, så du 
velkommen til at kontakte: 

Trine, 30204621, trine@traeningshuset.dk  

Karen Marie, 8440530, karen@traeningshuset.dk 

 

 



Nyt i PIF 

Udlån af fitnessudstyr til vores fitness medlemmer 

Som noget nyt, kan vores fitnessmedlemmer nu låne udvalgte småredskaber    
under nedlukningen. Så vil du gerne holde formen ved lige, er der mulighed for at 
låne kettlebells, håndvægte, stepbænke og træningselastikker.  

Kontakt Trine; 30204621/trine@traeningshuset.dk eller Karen Marie; 8440530/
karen@traeningshuset.dk for yderligere information.  

 

Udlån af el-cykel 

Det er muligt at låne en el-cykle et par gange, når mountainbikeholdet kører ud på 
tur, hvis du vil afprøve, om MTB er noget for dig. Holdet kører afsted tirsdage kl. 
19 og lørdage kl. 10 fra Træningshuset i Asferg (når vi må åbne op for aktiviteter 
igen). På Purhusif.dk under billedarkiv kan du se billeder fra mange af holdets ture 
rundt i skøn dansk natur.  

Kontakt Kim Sørensen; 40754359 hvis det har fanget din interesse. 

 

Online træning 

Tirsdage kl. 10-11 er der online babymotorik, så har du og din baby lyst til at have 
en hyggelig time, så tænd for skærmen. Følg med på Asferg Babyklubs Facebook-
side, for mere information og tilmelding.  

Der har ikke vist sig den store interesse for at vi laver online fitnesstræning, men 
skulle du alligevel sidde og have lyst, så kontakt os endelig. Er der opbakning til 
det, tænder vi gerne for skærmen og giver jer ømme muskler og sved på panden.  

Kontakt Trine; 30204621/trine@traeningshuset.dk eller Karen Marie; 8440530/
karen@traeningshuset.dk.  

 

Sjovt o-løb i Gassum og Asferg 

Kom med på et sjovt orienteringsløb i Gassum eller Asferg by. Det eneste du skal 
gøre, er at hente appen ”mapop”, trykke start og indsætte rutenummeret 81067 
(Gassum) eller 90304 (Asferg). Tag din familie med under armen og hav det sjovt 
sammen, mens i bevæger jer og får frisk luft.  

 

Mød de frivillige i Purhus IF 

Stefanie Becker Jørgensen, 25 år, gymnastikinstruktør på actiondrengene 

Jeg hedder Stefanie, er uddannet bager og konditor og arbejder nu som konditor.  

Jeg har været frivillig i Purhus IF i ét år—desværre ikke så meget, på grund af Co-
ronaen. Jeg har tidligere været frivillig gymnastikinstruktør i 13 år i forskellige 
klubber, og da jeg flyttede til Asferg, ville jeg gerne være instruktør igen. Derfor 
kontaktede jeg gymnastikudvalget, som manglede én.  

Det at være frivillig instruktør giver meget livsglæde, fordi man kan give så meget 
til andre mennesker, se hvor glade børnene bliver, og hvor meget ens arbejde er 
med til at udvikle dem. Det eneste det kræver at være frivillig er, at man brænder 

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



PIF søger... 

Instruktører til Jump4fun 

Vi er efterhånden mange på vores Jump4funhold, som er et hold for dem, der må-

ske ikke har fundet den helt rigtige idræt og måske syntes det er svært. Derfor 

søger vi medinstruktører til at hjælpe til på holdet, som træner torsdage 18.00-

19.00. Tidspunktet skal ikke skræmme dig, da det kan justeres. Vi giver gerne et 

kursus.  Kontakt Karen Marie: karen@traeningshuset.dk. 

 

Instruktører til Esport 

Vi har i øjeblikket ét E-sportshold. Vi søger instruktører, så vi kan udvikle afdelin-

gen yderligere.  Det kræver kun, at man har interesse for Esport. Har man kend-

skab til spillet Fortnite, vil det være et stort plus, men ikke et must.  Vi giver gerne 

et kursus. 

Kontakt: purhusifesport@gmail.com eller karen@traeningshuset.dk 

 

Spinning instruktør 

Vi søger en ny spinninginstruktør, da én af instruktørerne desværre ikke har mu-

lighed for at køre foreløbigt pga. en skade. Vi giver gerne en instruktøruddannel-

se. Så har du tid og lyst til at være spinninginstruktør, så henvend jer gerne til: 

Erik Karmark: karmarken@hotmail.com eller  

Kamilla Mikkelstrup: kamilla_mikkelstrup@hotmail.com.  

 

Fitnessinstruktør 

Vi søger en fitnessinstruktør til at vejlede i øvelser og maskiner samt lægge pro-

grammer for vores medlemmer. Hvis du endnu ingen fitnessinstruktøruddannelse 

har, giver Purhus IF gerne en.  

Kontakt: kamilla_mikkelstrup@hotmail.com  

 

Kassererposten  

Er du en talnørd, og ønsker du et kig ind i en virksomhed med stor omsætning? Vil 
du være en del af en forening med et stort fællesskab, som ønsker nye inputs? Så 
er det måske dig vi leder efter.  

Purhus IF søger snarest en ny frivillig til kassereposten. 

Er din interesse blevet vagt, så hold dig ikke tilbage med at kontakte Jens Larsen, 
Formand for Purhus IF: 40 44 65 16. 

 

mailto:karmarken@hotmail.com

