
NYHEDSBREV DECEMBER 2019 
Tiden flyver og julen/ nytåret er kommet.  

I ønskes alle en Glædelig jul 2019. 

I har alle hørt at IFA bliver kraftig beskåret i 2020, og at hele det 

kommunale tilskud fjernes i 2021. Bestyrelsen samt alle andre arbejder 

hårdt på at finde løsninger, så ikke der sker alt for store ændringer. 

Grundkontingentet for forårssæsonen 2020 er stadig Kr. 500,-  

 

Vi starter aktiviteter i uge 2 – fra mandag d. 6. januar. 

 Har I spørgsmål eller andet på hjertet, er vi ved telefonen fra torsdag 

uge 1. 

 

Med hensyn til betaling af kontingent, håber vi I vil benytte vores 

onlinebetaling på hjemmesiden - især når I er tilmeldt hold med ekstra 

betaling, klik ind på IFA – på hjemmesiden: 

www.koldingfirmaidraet.dk 

Du kan også betale over netbank – til konto: 5346 0302443 

 

Sidste frist for indbetaling af kontingent er 

31.  december 2019 

Ved sidste betalings frist var der rigtig mange der ikke fik betalt til 

tiden. Det medfører meget ekstra arbejde for vores kontorassistent 

samt for instruktørerne. Overhold derfor betalingsfristen! 

            Ønsker du en pause/udmeldelse fra IFA – kontakt derpå 

            Kontoret – ifa-kontor@ifakolding.dk – tlf.: 75 53 33 22 

Eller til instruktørerne på 51 50 14 88  

 
IFA er kommet på FACEBOOK. Søg på: idræt for alle Kolding.  

 Kommenter på siden – se billeder, oplevelser og følg os! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3IGK0ovYAhUGOJoKHd0ODmkQjRwIBw&url=http://bioeksperten.dk/shop/76-online-betaling/&psig=AOvVaw3W4pKzEbBameYOSbQwLU1M&ust=1513414283879538
http://brabrand-haandbold.dk/wp-content/uploads/2017/08/Husk-smiley.jpg
http://www.koldingfirmaidraet.dk/
mailto:ifa-kontor@ifakolding.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio9uDYz4vYAhWBJ5oKHT0VADEQjRwIBw&url=http://www.jul.kirkerne.dk/Guirlande-borders-Clipart-af-juleborders-til-pynt-paa-dit-print.5337.0.html&psig=AOvVaw35KGwgHCvXXUHkttamkovA&ust=1513413740977844


     Vinterferie – uge 7 

       10. – 14. februar – begge dage inkl. 

           Påskeferie – uge 15/16 

       6. – 13. april – begge dage inkl.   

 _____________________________               

KFUM Hallen – lukket     

             onsdag d. 26. februar (badminton)  

             torsdag d. 27. februar (gymnastik) 

____________________________________________________ 

HÅNDBOLD – Fredag d. 31. januar kl. 19.00 – Er I alle inviteret til 

håndboldkampen: KOLDING KIF mod TTH HOLSTEBRO – som spilles i 

Sydbank Arena. 

Billetterne er gratis, og du kan tage en ledsager med! 

Tilmelding til instruktørerne senest d. 24. januar 2020 

____________________________________________________ 

Kom til et spændende foredrag med PENTA advokaterne mandag den 3. 

februar kl. 15.30 i Parkhallen. Hvem arver dig? Er det relevant med en 

fremtidsfuldmagt? 

Her kan du og din eventuelle ægtefælle/samlever, blive klogere på arvelov, 

testamenter og fremtidsfuldmagter. Der vil blive talt i et forståeligt sprog 

med en række eksempler til at illustrere de forskellige muligheder. Du vil også 

blive klogere på faldgruber. 

Du vil kunne få svar på spørgsmål som: 

- Er det nødvendigt for mig at oprette et testamente, når jeg er gift 

- Hvordan tilgodeser man dine, mine og vores børn i et testamente? 

- Kan jeg sikre, at det mine børn arver bliver særeje, så de ikke skal dele 

med sviger barnet i tilfælde af skilsmisse 

- Hvem er en fremtidsfuldmagt relevant for og hvorfor? 

Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål ved uklarheder. 

Tilmeld dig/jer senest mandag 27. januar. Mødet tager ca. 1,5 time.                   

I pausen kan der købes øl og vand 

Pris – 20,- pr. deltager, som betales på dagen 
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Når Ulf Pilgaard i 2020 fejrer sin 40. sæson i Cirkusrevyen bliver det 

samtidig hans sidste sæson i teltet. Ulf Pilgaard runder samtidig de 80 

år, så det bliver et stort år med fejring af Ulf Pilgaards jubilæum og 

afslutning, når han sammen med Lisbet Dahl, Niels Ellegaard samt 

Cirkusrevy-debutanterne Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen indtager 

scenen i TELTET på Bakken. 

Onsdag den 27. maj kl. 17.00  

Reserver allerede datoen nu, hvis du vil med – Til dette arrangement må 

du tage en gæst med. 

Vi kører fra Kolding Rutebilstation kl. 12.00 – hjemkomst ca. kl. 22.00 

Pris pr. pers. Kr. 720,- 

Inkl. Bus t/r – revy (b-billet) – sandwich på hjemturen.   

 

Tilmelding og betaling: 

 Vamdrup onsdag d. 26. februar kl. 10.00 – i den store hal 

Parkhallen torsdag d. 27. februar – Kl. 09.00 - Kontoret 

Først til Mølle – max. 6 billetter ved gruppetilmelding. 

 

Idræt For Alle har nogle sjove aktiviteter, som vi syntes I skal prøve 

Bowls og tæppecurling, som er 2 sjove, konkurrenceprægede, ikke fysisk 

krævende spil. 

Hocky og senior volleyball, hvor man selv kan bestemme, hvor fysisk 

krævende det er. 

Kom til et par sjove timer  

tirsdag den 4. og tirsdag 18. februar kl. 10.00 – 11.00 i Parkhallen. 

Bemærk venligst, at badminton aflyses i Parkhallen ovenstående 

datoer. 
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PRAKTISK NYT! 

 

Idræt For Alle har nu kun et telefon nummer: 5150 1488. 

Idræt For Alle med ny mailadresse: ifa-kontor@ifakolding.dk 

_________________________ 

    

IFA afholder generalforsamling mandag den 23 marts kl. 19.00 i 

Parkhallen.  

 

 
_______________________________________ 

 

Vi glæder os til at tage imod jer igen – mandag den 6. januar. 

 

Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår 

Vibse, Birgit, Tina og Bo 

 
 

 

mailto:ifa-kontor@ifakolding.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWtvjA47nmAhVBpYsKHTBYCjsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.dlfkreds14.dk/nyheder/2016/december/highlights-fra-kredsstyrelsesmoedet-14-december-2016&psig=AOvVaw2GSX8YVEmG5imYDhuiHvAN&ust=1576572241984625

