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Aktiviteter 
2017-18

Bestyrelsen:

Torben Willadsen Skovløkkevej 13 61 26 67 86

Anne Marie Pedersen Harths Allé 5 60 83 37 94

Helene Have Skovbogade 19 24 48 90 31

Kristina Duch Holmer Skovbogade 8 61 69 24 86

Marie Lawsen Marcus Allé 20 61 82 77 33

Sine Mendgaard-Johannsen Harths Allé 12 26 22 14 35

Læs mere om

Ålykkekvarterets Idræts Forening
samt

Grundejer- og Beboerforeningen
på kvarterets hjemmeside:

www.aalykkekvarteret.dk
og meld dig ind i facebook-gruppen

Aalykkekvarteret - Kolding

Ålykke-kvarteret
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Kontingent sæson 2017-2018
Årskontingent for voksne 50 kr.
Årskontingent for børn 30 kr.
indbetales inden 1. oktober 2017
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 forenin-
gen.

Hold dig orienteret 
Du kan holde dig orienteret om foreningens 
aktiviteter via vores Facebook-gruppe Aalyk-
kekvarteret - Kolding. Du kan også modtage 
informationer og opdateringer om aktiviteter 
på mail. Du skal bare sende en mail til aaens.
idraet@gmail.com, og så vil du begynde at 
modtage info-mails.

Med venlig hilsen

Idrætsforeningens bestyrelse

AKTIVITETER
Løbeklub
Det giver god motivation at løbe sammen med 
nogen. Du kunne evt. løbe sammen med en 
af dine naboer fra kvarteret. Der er allerede 
en del løbegrupper i kvarteret - der er sikkert 
også en, der passer til dig. Kontakt Torben på 
mail tvwill@gmail.com, og så vil han forsøge at 
koordinere.

Kanotur
Søndag d. 17. september kl. 14-17. Vi mødes ved 
spejderhytten og sejler en tur 
til Harteværket.
Tilmelding ved sms til Kristina 
på 61 69 24 86. 

Forældre/barn gymnastik
Vi vil atter i denne vintersæson tilbyde leg og 
bevægelse for mindre børn og deres forældre i 
Ålykkeskolens gymnastiksal (drengenes).
Første gang torsdag den 14. september. Lenette 
Regel-Kristensen (Skovløkkevej 17) har meldt 
sig som tovholder. Tilmelding ved sms til Le-
nette på 27 81 42 47.

Svømning
Der vil i løbet af året tilbydes svømning i Ma-
rielundsskolens svømmehal. Datoerne meldes 
løbende ud på facebook, og vil være lørdage 
11-13. Der skal altid være en person med 
livredderbevis til stede ved svømning. Hvis du 
kunne tænke dig selv at have et livredderbevis, 
så kontakt Torben og hør om mulighederne.

Bookning af gymnastiksal
Vi har mulighed for at leje gymnastiksalen, 
så kontakt bestyrelsen, hvis I vil aktivere jeres 
børn eller selv få sved på panden.

ANDRE TILBUD
Fastelavn
Traditionen tro slår vi katten af tønden på Ålyk-
keskolen d. 11. februar fra kl. 14-16 i pigernes 
gymnastiksal tuil tøndeslagning.
Der vil være kaffe, saft og fastelavnsboller til 
alle.

Fællesspisning hele skoleåret
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 30 kr. børn 4-18 år 15 kr. pr. gang.

Af hensyn til planlægningen er det vigtigt at vi 
ved, hvor mange mennesker der ønsker at gå 
til fællesspining og hvilket hold, man ønsker at 
gå på.
Tilmelding kan ske løbende hen over året.
Henvend dig til bestyrelsen.

Service 
Foreningens service kan lejes til private fester.
Der er til ca. 50 kuverter, og består af:
Flade og dybe tallerkener, kopper, underkop-
per, kagetallerkener, knive, gafler, skeer, teske-
er, vandkander, rødvins-, hvidvins-, portvins- 
og 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.

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.


