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AKTIVITETER
Svømning

Første lørdag i måneden fra kl. 11 - 13 har vi
mulighed for at svømme i Parkskolens svømmehal, Fynsvej 51 (den gule dør bag skolen).
Svømmetider:
Lørdag, den 3. oktober
Lørdag, den 31. oktober
Lørdag, den 5. december
Lørdag, den 2. januar
Lørdag, den 6. februar
Lørdag, den 5. marts
Lørdag, den 2. april
Tilmelding på:
www.hvemkommer.dk/aaifsvoemning
OBS: Vi søger personer med livredder-bevis
eller folk, der gerne vil have det, så vi er bedre
dækket ind til svømning lørdag formiddage.
Er du interesseret, kontakt Louise, 61 10 96 93.

Løbeklub

Foreningens løbeklub er for alle. Kom og vær
med. Vi løber samlet ned til broen ved Plovfuren, og så kan man enten løbe hjem eller
videre i sit eget tempo. På følgende hjemmeside finder du informationer om starttider mv.:
http://www.hvemkommer.dk/aalykkeloebeklub

Forældre-/barn-gymnastik

Vi vil atter i næste vintersæson tilbyde leg og
bevægelse for mindre børn og deres forældre i
Ålykkeskolens gymnastiksal alle torsdage fra kl.
17-18. Første gang 24. september.
Kontakt Torben, tlf. 61 26 67 86.

Fri leg om søndagen

I næste vintersæsonen vil vi atter råde over
drengenes gymnastiksal på Ålykkeskolen mellem kl. 14.00 og 16.00 til fri leg.
Kontakt Kjartan, tlf. 51 18 14 15.

Fællesspisning

Ålykkeskolens skolekøkken.
Onsdag: Kl. 18.00-19.30
Torsdag: Kl. 18.00-19.30
Madlavningen går på skift.
Madholdet starter normalt kl. 16.00.
Pris: Voksne 25 kr. børn 4-18 år 10 kr. pr. gang.
Nye deltagere kan kontakte
Louise, tlf. 61 10 96 93.

Service

Foreningens service kan lejes til privat fester.
Der er til ca. 50 kuverter, og består af:
Flade og dybe tallerkener, kopper, underkopper, kagetallerkener, knive, gafler, skeer, teskeer, vandkander, rødvins-, hvidvins-, portvinsog vandglas.
Leje pr. kuvert: 5 kr. eller 1 kr. pr. del
(kniv, ske og gaffel = 1 del)
Henvendelse til Anne Marie, Harths Allé 5,
tlf. 60 83 37 94.

Kontingent sæson 2015-2016
Årskontingent for voksne
50 kr.
Årskontingent for børn
30 kr.
- indbetales inden 1. september 2015 på konto
nr. 1551-3946584.
HUSK at skrive alle navne på bankoverførsel
samt fødselsdato på alle under 25 år af hensyn
til kommunal støtte.
Årskontingentet giver adgang til fællesspisning
og svømning samt øvrige aktiviteter i foreningen.

Fastelavn

Traditionen tro afholdes der fastelavn med tøndeslagning i pigernes gymnastiksal.
Mere info senere.
Alle disse tilbud er for idrætsforeningens
medlemmer. Vi håber at I vil tage godt imod
arrangementerne og glæder os til at se jer i den
kommende sæson.

Med venlig hilsen

Idrætsforeningens bestyrelse

