
 
NYHEDSBREV FORÅR 2017 

       HUSK! – Birgits fødselsdagskaffe er flyttet til 

PARKHALLEN 
 
 

Charlotte på kontoret – træffes alle hverdage mellem Kl. 09.00 – 14.00 i Parkhallen. 
Du er velkommen til at kikke forbi – eller ringe på 7553 3322 

 
Har vi din mail adresse? – Vi sender alle vores nyheder ud til jeres mail, og opdaterer løbende, send 

derfor meget gerne din mail ind til os – kfi@koldingfirmaidraet.dk  

 

 

Fik du ikke meldt dig til denne fantastiske tur til “De Røde Druers Dal? 

 

 

ALTENAHR 
 

Her er der ledige pladser – Hvis du er interesseret I denne skønne tur til vinbyen med bus – så meld 
hurtigst muligt tilbage til en af Instruktørerne  
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SAMSØ – FORÅRS Ø TUR 

 

MANDAG d. 29. Maj 
 

Med afgang fra GODSET i Kolding kl. 08.00 – Hjemkomst ca. kl. 18.30 

Vi kører til Hou, hvorfra der sejles til Sælvig. Ombord bliver der serveret morgen komplet. 

Når vi ankommer til Samsø – kører vi med guide på rundtur– vi kommer bl.a. forbi  
Brattingsborg og Vesborg Fyr. 

Frokost bliver serveret på Restaurant Skipperly. 

Herpå fortsætter vores guidede tur – Der ca. kl. 14.00 ankommer til Nordby Bryggeri – Hvor der 

serveres kaffe & kage – under en kort præsentation af det lokale øl. Der bliver også tid til at 

besøge bryggeriets gårdbutik. 

Pris pr. person – 580,- Kr. 
(Prisen indeholder: Bus, færge, morgenkomplet, guide, frokostplatte, kaffe & kage). 

 

 

Tilmelding/betaling til instruktør eller kontoret i Parkhallen senest 7. april. Begrænset antal 

pladser – og derfor vil der som udgangspunkt kun være billetter til IFA medlemmer, såfremt der 

ikke bliver udsolgt – vil der blive mulighed for at tage ”påhæng” med. 

 



 
HAVEN – CAMPINGLIVET OG UDENDØRSAKTIVITERNE KALDER, 

OG DERFOR SKER DER LIDT ÆNDRINGER HOS IFA 
 

 
 

LINEDANCE – Sidste dansedag – mandag d. 8. maj 2017 
 

 

SJOV IDRÆT/VOLLEYBALL – Sidste dag d. 30. marts (herpå starter cykelture). 

 
 

SOMMERBADMINTON/BORDTENNIS – Lukkes i Parkhallen på tirsdage og torsdage. 
Sidste spilledage er henholdsvis tirsdag d. 16 og torsdag d. 18. maj 2017. 

Bordtennisspillere tilbydes at spille fredage i Parkhallen fra kl. 9.00 – 10.00 

 
 
VANDGYMNASTIK SLOTSSØBADET – starter sommertid og går på ”nedsat tid” i maj og 

juni. Det vil sige, at holdene mandag og torsdag fortsætter ind til sommerferien. Hvis ikke 

fremmødet er tilstrækkelig højt, vil det ene hold blive lukket, så vi kun kører med 1 hold. 

Sidste uge, hvor alle 3 hold svømmer, er uge 17. Derefter kun mandage og torsdage i maj 

og juni måned til og med torsdag den 15. juni. 

 

KROLF – Onsdag d. 5. april starter vi sæsonen, og spiller på banen ved KFUM Hallen, 
hver onsdag kl. 9.30. 

Alle er meget velkomne – IFA har køller og bolde til udlån! 
 

CYKELTURE – Starter torsdag d. 6. april, med afgang fra KFUM Hallen. 
Vi kører hver torsdag fra kl. 13.00 – et par timer (efter vind & vejr). 
Alle er velkomne, på egen cykel – HUSK at medbringe drikkelse! 

(En byge forhindrer os ikke – men loves der dagregn – cykler vi ikke). 
 
 

 

 



 
 

AFLYSNINGER! 
 

KFUM HALLEN – 16. maj (styrke ryg + badminton + bueskydning)  
Onsdag d. 17. maj (badminton) – Torsdag d. 18. maj (gymnastik) – Aflyst! 

 
 

ARENA SYD – Vamdrup – Onsdag d. 17. maj (gymnastik + Tai Chi) – Aflyst! 

Svømmehallen kan benyttes i IFA tiden – der vil IKKE være instruktør denne dag! 
 
 

HELLIGDAGE OG FERIE 

Påskeferie – Hele uge 15 (mandag d. 10. april – mandag d. 17. april). 

Bededag – Fredag d. 12. maj. 
 

Kristi Himmelfartsferie – Torsdag d. 25. maj – Fredag d. 26. maj. 
 

Pinse – Mandag d. 5. juni. 
 

På nævnte dage er der ingen aktiviteter… 
 

 

FREDAG D. 16. JUNI  

Hyggelig afslutning af forårssæsonen i PARKHALLEN  

 

MANDAG D. 19. JUNI  

Grillhygge – og god sommer i ARENA SYD – VAMDRUP 

 

 TORSDAG D. 15. JUNI  

Vi hygger – og siger på gensyn i HEJLS 

Detaljer i forbindelse med afslutningerne følger senere……… 

 

Sidste aktivitetsdag torsdag den 15. juni (Kolding) – fredag d. 16. juni (Vamdrup) 

Vibse, Birgit, Tina og Bo 
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