
 Efterårs-nyheder 
Fra Idræt For Alle…. 
 

Som mange af jer har læst i dagspressen – bliver IFA beskåret i kommunal tilskud fra 2019. 

Idræt For Alle foretager administrative ændringer, således at jeres kontingent  

kun vil blive ændret/forhøjet til kr. 500,- pr. sæson. 

Vi kan derfor stadig tilbyde samme høje kvalitet og udbud, af aktiviteter til meget lav pris. 
 

 
__________________________________________________________________________ 

HUSK – Efterårsferie i uge 42 
 

Tirsdag d. 6. november er Zumba i KFUM-Hallen AFLYST. 

I er velkomne på holdet onsdag og torsdag i denne uge! 

 

Torsdag d. 4. oktober starter SJOV IDRÆT/BOWLS op i Parkhallen kl. 13. 

Her spiller vi alle former for boldspil. Det kan være rundbold, Floor Ball, basket eller andet 

– men ALTID Volley Ball og Bowls! 

 

Udendørs cykelture, stopper om torsdagen – men fortsætter onsdage kl. 13 – fra 

parkeringspladsen ved REMA1000 i Riberdyb. 

 

 

JULESANG  

 

Torsdag d. 29. november fra kl. 15 – 17, synger vi julen ind i  

                              KFUM Hallens cafeteria. 

Ingelise spiller til, og forhåbentlig er der nogle, der melder sig til at bage.. 

 

 

 

 

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til kaffe/te - senest fredag den 23. november. 

I betaler et mindre beløb på selve dagen til kaffe/te. 
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Mandag d. 3. december – går turen til KIEL 

Afgang fra Kolding Jens-Holms vej 5, Kl. 09.00. 

Oplev hvordan hygge, maritim stemning og vinter atmosfærer forenes på julemarkedet i 

Kiel. Med de store færgeterminaler, museumshavnen og HDW-værftets imponerende 

kraner som kulisse stråler den festsmykkede indre by i flot julebelysning og indbyder til en 

hyggelig indkøbstur og et varmende glas Glühwein. Der er rig mulighed for at købe frokost. 

De over 80 juleboder fordelt på 4 julemarkeder er med til at skabe en helt særlig stemning. 

De festligt smykkede stormagasiner, forretninger og butikker i byens centrum og de mange 

punchboder indbyder spontant til en juleshopping tur. 

Kl. 16.00 kører vi fra Kiel til Bov kro, hvor den helt store julebuffet venter os. 

Vi forventer at være tilbage i Kolding Kl. ca. 20.30. 

Pris for hele ovenstående herlighed er Kr. 500,-, som betales ved tilmelding fra og med 

mandag den 29. oktober. Sidste tilmelding er fredag den 9. november til en af 

instruktørerne eller på kontoret mellem Kl. 09 - 12. 

I første omgang kun for IFA medlemmer. Oplys ved tilmeldingen om du ønsker et ikke IFA medlem med på turen. 

 

Gør allerede nu træskoene klar til julefrokost, fredag den 14. december i Parkhallen. 

Dejlig mad fra kl. 12.00 og efterfølgende musik. 

 Nærmere oplysninger omkring menuen mv. følger senere. 

Julebadminton turnering spilles som sædvanlig om formiddagen.  

Afslutning i Vamdrup mandag den 17. december.  

Dejlig mad fra kl. 12.00. Yderligere oplysninger følger. 

 

 

Sidste aktivitetsdag er torsdag den 13. december i Kolding 

-  og fredag den 14. december i Vamdrup 
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