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Rigtig mange er kommet godt i gang med deres
aktiviteter efter corona og flere medlemmer kommer
fortsat til. 

Vi glæder os til at starte op til januar, som
forhåbentlig byder endnu flere aktive på vores hold.

I dette nyhedsbrev kan du læse om nogle af de
arrangementer, der har foregået i efteråret, status på
projektet vedr. det nye padel- og multianlæg,
messeopsætning i Aarhus, generalforsamling mm.
Som altid er vi meget åbne for nye idéer og initiativer,
så kom ind på kontoret med netop din idé og lad os
hjælpes ad med at få det til at ske :-)
Glædelig jul og godt nytår til alle!

Purhus IF ønsker alle en
rigtig glædelig jul og godt
nytår
Året går på hæld, og flere af foreningens
aktiviteter går på en velfortjent juleferie

 



Status fra kontoret
Juleferie

Kontakt Karen Marie på:
karen@traeningshuset.dk
30 20 46 21

Kontakt Kasper på:
kasper@traeningshuset.dk
81 44 05 30

 

Kasper og Karen Marie holder delvis
juleferie fra 22. december og starter op
på kontoret  igen hhv. d. 3 og 4. januar.
 
Send os en mail, så svarer vi hurtigst
muligt. Kasper arbejder delvist mellem jul
og nytår

Efteråret har budt på flere arrangementer for børn
I uge 41 blev der i samarbejde med Asferg Skole afholdt motionsuge, hvor
børnene havde 4 dage med fodbold, badminton, gymnastik og stjerneløb.

Fredag i efterårsferien var der gang i den til Legeland, hvor flere af
foreningens frivillige hjalp til med at give børnene en aktiv og sjov dag.

Den 7. november blev der afholdt Idrætsdag i samarbejde med Børnehuset
i Gassum og Børnehaven Svalereden, hvor i alt 80 vuggestue- og
børnehavebørn dansede, legede og kravlede rundt i Træningssalen.

Fantastisk at så mange vil lege med :-)
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Projekt Padel- og multianlæg

I Purhus IF og Træningshuset arbejdes
der i øjeblikket på et større projekt om  
at etablere et Padel- og multianlæg.
Projektet indebærer én doublebane og
én singlebane med en overdækning.

Anlægget skal gøre det muligt at starte
Padel op som foreningsaktivitet og som
en del af "Pay & Play". Derudover kan
anlægget bruges som en del af vores
øvrige foreningshold og i vores
samarbejder med bl.a. børnehaver,
skoler. Udover padel skal det være
muligt at bruge banen til fx basketball,
fodbold, fitness mm.

Projektet har et budget på 2.350.000
kr., hvoraf 1.094.500 kr. pt. er
realiseret via indtjening fra
messeopsætning og -nedtagning samt
fra  Norlys Vækstpulje, Elro Fonden,
DIF og DGI's foreningspulje samt
facilitetspuljen, landsbypuljen og
breddeidrætspuljen i Randers
Kommune. Derudover afventes svar på
flere ansøgninger.

Målsætningen er, at Padel- og
Multianlægget står klar i løbet af 2023.
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Den 9. februar er der messeopsætning, og
den 12. februar messenedtagning. Sæt
derfor et stort kryds i kalenderen, hvis I
vil hjælpe foreningen med, at Padel- og
multianlægget bliver en realitet i 2023.
Mere information følger.

Messeopsætning og -nedtagning i Aarhus

Det sker i 2023
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Babyklubben holder som de øvrige hold julepause. I
2023 vil tidspunktet for babymotorik blive ændret
til onsdag 10.00-11.00 i Træningshuset i Asferg.
Barselstræning vil tilbydes 11.00-12.00.   

Barselscaféen vil, som den plejer, have åbent
torsdage i lige uger i tidsrummet 10.00-12.00.
Her er der planlagt forskellige arrangementer, bl.a.
åben rådgivning fra sundhedsplejerske, tema om
tænder og tandbørstning, musikleg med Randers
bibliotek, yoga, babymassage og førstehjælp. Følg
med på Facebooksiden "PIF Babyklub" for at læse
mere om de enkelte arrangementer.

PIF Babyklub

 

Generalforsamlingen i 2023 kommer til at foregå
den 28. februar 18.30-22.00 i Træningshuset i
Asferg. Mere information følger.

Generalforsamling



Det sker i 2023
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Mens aktiviteterne i foreningen er lukket ned, er
der rig mulighed for at booke Træningssalen
eller spejlsalen gennem hjemmesiden. 

Så tag din ven, familie eller nabo under armen
og kom ned i Træningshuset og leg på
redskaberne, tag en badmintonkamp eller det I
lige har lyst til. 
Book en ledig tid på hjemmesiden:
https://www.purhusif.dk/pay-play/

Pay & Play

Spireklubben

Spireklubben fortsætter efter nytår med aktive
søndag formiddage i Træningshuset for de 0-6-
årige børn og deres forældre. Datoer frem til
sommerferien er:

- 8. januar
- 5. februar
- 5. marts
- 2. april
- 14. maj
- 4. juni

Alle dagene foregår det i tidsrummet 9.00-
10.30.
Så kom og vær aktiv med dit barn i
Træningshuset



Kom og vær med på vores hold...
Vi er altid på udkig efter flere, der har lyst til at være en del af vores
fantastiske hold som frivillig. Pt søger vi:
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Instruktør til motionshold i Gassum
 Der er et stort ønske om et nyt motionshold i Kultur- og
Aktivitetshuset i Gassum. Derfor leder vi efter en instruktør,
som vil være med til at lave træning et godt fællesskab.
Der er mulighed for, at vi laver et samarbejde med
Sundhedshøjskolen, som vil bidrage med en instruktør de
første 6 gange og være med til at klæde den nye instruktør på
til opgaven. Muligt tidspunkt for holdet: onsdage 17.30-18.30
(kan aftales nærmere). Er du eller én du kender vores nye
instruktør på dette nye hold? Så kontakt Karen Marie: 30 20
46 21/karen@traeningshuset.dk

 

Instruktør til Esport
Da der er en del børn på esportsholdet søger vi en instruktør
til at hjælpe Andreas på holdet. Det kræver kun, at man har
interesse for at hjælpe til. Vi giver gerne et kursus.
Træningen foregår tirsdage 17.30-19.30. Kontakt Kasper ved
interesse: kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30

 

Instruktør til Familiesjov
Vi søger instruktører til FamilieSjov, så holdet kan starte op
igen. Det kræver kun, at man har lyst til at være aktiv med
børn og voksne. Måske har du selv børn, som har lyst at være
med sammen med dig. Vi giver gerne et kursus. Kontakt
Karen Marie: karen@traeningshuset.dk/ 20 30 46 21.

 

Instruktør til Jump4fun
Vi er efterhånden mange på vores Jump4fun hold, som er et
hold for dem, der måske ikke har fundet den helt rigtige
idræt, og måske syntes det er svært. Derfor søger vi
medinstruktører til at hjælpe til på holdet. Vi giver også
gerne et kursus, så du er helt klar til at give børnene en god
oplevelse. Ved interesse kontakt Kasper:
kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30
 



Kom og vær med på vores hold...
Vi er altid på udkig efter flere, der har lyst til at være en del af vores
fantastiske hold som frivillig. Pt søger vi:
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Instruktør til dansehold

PIF har mange skønne fitnessaktiviteter, men vi mangler et
tempofyldt dansehold. Det kan være alt fra Hit Fit dans, Zumba
eller noget helt tredje. Vi søger instruktører til at varetage sådan
et hold én gang om ugen. Så har du rytme i kroppen og kan lide at
give den gas, så kontakt os endelig. Vi giver gerne et kursus, så du
er klar til at tage imod vores mange skønne medlemmer. Ved
interesse kontakt Kasper: kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05
30.

 

Tak til alle frivillige i PIF
En stor tak til alle frivillige instruktører og øvrige hjælpere i foreningen. Uden jer
kunne vi ikke tilbyde så mange gode aktiviteter og arrangementer. Vi sætter stor pris
på jer og jeres store indsats! 

Glædelig jul og godt nytår til alle frivillige og
medlemmer i PIF :-)


