
NYHEDSBREV FORÅR 2018 
 

Krolf – I KFUM - Alle onsdage kl. 09.30 – såfremt det IKKE regner  

Cykling fra KFUM kl. 13.00 alle torsdage, hvis det ikke regner. Medbring væske og evt. 

siddeunderlag. Vi holder lille kaffepause. Vi deler os ind i hold. Nogle kører kortere end andre – 

alle kan være med. 

***Aflysning:  Torsdag den 19. april ingen aktiviteter i Parkhallen. Alt aflyst*** 

Bededag  - Fredag den 27. april. 

Kr. Himmelfartsferie  -  Torsdag den 10 og fredag den 11.maj. 

Grundlovsdag er i år udvidet til to feriedage mandag den 4. og tirsdag den 5. juni.  

Pinse: Mandag den 21. maj 

______________________________________________________ 

Sommertid i Slotssøbadet starter i juni måned.  

De 3 hold bliver slået sammen til 2, og I er velkomne til at svømme mandage kl. 14.00 til 

15.00 og torsdage kl. 14.00 til 15.00. Sidste uge hvor alle 3 hold svømmer er uge 22. 

Derefter kun mandage/torsdage i juni måned, til og med den 21. juni. 

Linedance  -  Vi forlænger sæsonen, så sidste dansedag er mandag den 28. maj 

Badminton & Bordtennis Parkhallen, tirsdage og torsdage – her spiller vi, til og med maj 

måned. 

_______________________________________________________________________________________ 

Vandretur på Haderslev Næs 

mandag d. 18 juni – til og med torsdag d. 21. juni. 

 
En tur du virkelig kan glæde dig til at deltage i. 

Kom og hør meget mere på INFOMØDE – mandag d. 30. april kl. 15:00 i KFUM 

Hallen. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://caminohaderslev.files.wordpress.com/2016/06/camino_haderslev_logo1.jpg?w%3D298%26h%3D300&imgrefurl=https://caminohaderslev.wordpress.com/&docid=ZAP19xEZnlEfvM&tbnid=wiCUjLex9aUVuM:&vet=10ahUKEwjGzvqw_7HaAhXqB5oKHcywBBAQMwhPKBQwFA..i&w=298&h=300&bih=826&biw=1415&q=vandretur haderslev n%C3%A6s&ved=0ahUKEwjGzvqw_7HaAhXqB5oKHcywBBAQMwhPKBQwFA&iact=mrc&uact=8


På mødet indsamles ønsker og behov for overnatning, forplejning, fysiske 

forberedelser samt udstyr. 

Her kan du også tilmelde dig turen. 

SENESTE tilmelding – d. 4. maj kl. 12.00 – på kontoret i Parkhallen!  

 

 
Camino-ruten er i et smukt, let og plant terræn.  

Undervejs er der oplevelser i flora og fauna – og fantastisk udsigt. 

Oplev nærområdet i 1,2,3,4, dage – En af de mange oplevelser er Tandrup Høj 

(turens højeste punkt) med panoramaudsigt over Lillebælt og Næsset. 

Kik ind til Årø Vingård (evt. vinsmagning) – Se sognets kirker, Slivsø, Dyrehaven samt 

mange andre steder. 

______________________________________________________ 

 

CIRKUSREVYEN – onsdag d. 23 maj 

 

Vi kører fra rutebil stationen kl. 12.00 

 

 

Sommerafslutning Kolding – med grill  

Sæt kryds i kalenderen – fredag d. 22. juni 

 

Sommerafslutning Vamdrup – med grill 

Sæt kryds i kalenderen – mandag d. 25. juni. 

 

Forårshilsner fra IFA 

Vibse, Birgit, Tina og Bo 
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