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Vi arbejder på en udvidelse af den eksisterende hal, så vi kan ende
med Æsken i Rårup

RGIF bestyrelse:
Frank Kristoffersen (fmd)
Bo Larsen (nstf)
Klaus Pedersen (kass)
Bo Rasmussen
Patricia Serritslev

5242 3032
2639 5206
2360 6787
2255 4941
5116 3312

Gymnastikudvalg:
Jane Bøjlesen

4085 7475

Badmingtonudvalg:
Carsten Andersen
Timo Lysegaard
Anette Lorensen

6116 8442
2081 0716
2633 8557

Tennisudvalg:
Rie Lykke
Hans Henrik Bagger

2092 0932
2014 4057

RGIF Ungdomsfodbold:
Helle Karlsmose
Henrik Vestergård
Lars Lindstrøm
Dorthe Friis
Klaus Pedersen (besty)
Mette Kusk

5058 9031
4068 5679
6062 4212
2679 1975
2360 6787
2870 5373

Aktiv Senior:
Agnete Pedersen

7568 5315

Rårup Pensionistforening:
Elin Rasmussen (fmd)
7568 5214
Bente Jensen (kass)
2479 9557
Bordtennisudvalg:
Henrik Vestergaard

Rårup Motionscenter:
Christian Rasmussen
Frank Kristoffersen (besty)

2890 2962
5242 3032

Rårup Sognegård:
Lars Smedemann Beck (fmd) 6046 4889
Susanne Lorenzen (nstf)
4054 4191
Udlejning
2567 7976
Rårup og omegns lokalråd:
Kristian Johansen
2272 2020
De Blå Spejdere:
Lone Hansen

2511 3343

Rårup Jagtforening:
Peder Jensen

4114 4860

Rårup Vandværk

7022 7130

Rårup Hallen:
Hans F. Pedersen (fmd)
2284 6768
Christian Rasmussen (halbest) 2890 2962
Bjerre Herreds Havekreds:
Kirsten Mortensen
7568 7755
Lokalarkiv:
Jytte Justesen

3068 5092

Facebook:
Jane Bøjlesen

4085 7475

4068 5679

Følg med på www.rgif.dk eller på Facebook - Rårup Gymnastik Og

Idrætsforening

Olympia
Medlemsblad for Rårup Gymnastik – og Idrætsforening
Udgives i 750 eksemplarer
Husstands omdeles i Rårup og omegn.
Er man medlem af RGIF, men ikke bor i området hvor OLYMPIA bliver
husstandsomdelt, kan man få bladet tilsendt, ved henvendelse til
Klaus Pedersen på nedenstående tlf.nr. eller mail.
Bladet udkommer 4 gange om året –April - Juni - August - November

Sidste frist for indlevering af stof er den 15. i måneden før.
Redaktion & annoncer: Karen Marie Sørensen
Tlf: 41 40 91 13 –
mail: kms.smedegade@gmail.com
Regnskab: Klaus Pedersen, Neptunvej 6 8700 Horsens
Tlf:2360 6787
mail: klauspp6@gmail.com

Her vil vi lave opslag om:
Hvad der sker i klubben.
Træningstider
Hvad der sker i de forskellige sportsgrene.
Ja alt hvad der har med klubben at gøre.

Facebook: Jane Bøjlesen 4085 7475
frupigalop@hotmail.com

Rårup Gymnastik og Idræts Forening

Åbent Hus.
Lørdag den 9/11-2019 er Arkivernes dag.
Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv har
Åbent Hus fra kl.10,00-15,00
Kig ind og se hvad der gemmer sig på hylderne.
Vi svinger madam Blå og byder på en kaffetår.
Adressen er som altid:
Lokalarkivet, Gludvej nr.54, 7130 Juelsminde.
Tlf.36923493

Gymnastik Program2019/2020
Mandag: Stram op - og dans kl.: 18.00 - 19.15
Instruktør: Jane Bøjlesen
Sted:
Gymnastiksalen på Rårup skole
Fra d. 2. september 2019 – ca. 1. april 2020
Tirsdag: Rul og Sjov 3. - ? klasse kl.: 15.25 – 16.20
Instruktør: Kira Karlsen
Sted:
Rårup hallen
Fra d. 10. september 2019 – ca. 1. april 2020
Tirsdag: Gym og Dans 0. - ? klasse kl.: 16.20 – 17.10
Instruktør: Kira Karlsen
Sted:
Rårup hallen
Fra d. 17. september 2019 – ca. 1. april 2020
Tirsdag: Rul og Sjov 0. – 2. klasse kl.: 17.10 – 18.00
Instruktør: Kira Karlsen
Sted:
Rårup hallen
Fra d. 10. september 2019 – ca. 1. april 2020
Tirsdag: Zumba®Gold kl.: 18.00 – 19.00
Instruktør: Jane Bøjlesen
Sted:
Gymnastiksalen på Rårup skole
Fra d. 3. september 2019 – ca. 1. april 2020
Onsdag: Dancestep kl.: 18.00-19.00
Instruktør: Jane Bøjlesen
Sted:
Rårup hallen
Fra d. 4. september 2019 – ca. 1. april 2020
Børnehold: et hold: 250 kr. to hold: 400 kr.
Voksenhold: et hold: 400 kr. to hold: 625 kr. ”fri dans”: 675 kr.

Rårup GIF afholder

Kæmpe Julebanko i Rårup Hallen
Søndag d. 1 December kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 17.30

Vi ses til julebanko i Rårup Hallen
- kom og få del i de mange flotte
sponsorgevinster

Der indkaldes herved til
Generalforsamling i
Rårup Gymnastik -og Idrætsforening
Onsdag d. 29 januar 2020 kl. 19.30 i Rårup Hallen.

Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Tirsdag D. 14 Januar kl 19:30
I Rårup Sognegård
Dagsorden iflg vedtægterne
Indkommende forslag skal være os i hænde senest 14 dage før.
E-Mail: Sognegaard14@gmail.com
Foreningen er vært for kaffe og kage
På gensyn – Rårup Sognegårds Bestyrelse

Juletræsfest
I Rårup Sognegård Søndag
d.1 December 2019
Kl. 13:00-15:00

Julemanden kommer og danser med omkring juletræet
og uddeler godteposer til alle byens søde børn.
Der vil være mulighed for at købe:
Gløgg, æbleskiver, kage, the, kaffe, øl og vand
Til gode priser
Vel mødt

Rårup Sognegårds Bestyrelse

Skal din annonce stå her???

v/Cathrine og Dennis Ladegaard
www.hornsyldslagter.dk
tlf. 75687017 mail: mail@hornsyldslagter.dk

OBS – 2020 – OBS
PODEKURSUS.
Mandag den 27. januar
2020 kl. 18.00
Stouby skole Vejlevej 93,
7140 Stouby

(parkering og indgang foran skolen
ud mod Vejlevej)
Vi har fået den dygtige podemester Boi Jensen, til at lære os at pode. Boi har
podet siden 1986, og fra 2003 har podningen været fuldtidsbeskæftigelse i en lille
planteskole på en tønde land øst for Holstebro. Han producerer mest gamle
frugtsorter fra vores bedsteforældres tid, der kan klare sig uden sprøjtning. Boi
har alt med, der er nødvendigt til podning, men du er også velkommen til at tage
egen beskærersaks og podekniv med.
Alle hjælpe materialer til podning: knive, sakse, podevoks, bast, elastikker,
okulertape kan købes på kurset, og det er muligt at købe ekstra materiale, hvis du
kan nå, at lave flere træer, eller har lyst til at lave nogen derhjemme. Større
mængder kan bestilles hos podemesteren@de-gamle-sorter.dk.

Pris: 150,- kr (175,- for ikke medlemmer)
for det får man materiale til 2 træer, kaffe og brød
Tilmelding senest den 17.01.2020: mail bjerreherred@haveselskabet.dk
eller tlf 2368 9658

OBS – 2020 - OBS
ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.
Lørdag den 18. januar og/eller
8. februar samt 7. marts 2020, kl. 9 – 16
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3,
8752 Østbirk
Så arrangerer vi igen pileflet kursus hos Ulla Misser i
Raahaugegaard`s hyggelige og inspirerende lokaler hele 3 lørdage. Kurset
henvender sig til både nybegyndere og let øvede, med max. 8 på hvert hold. Man
er velkommen til, at flette hvad man vil, med kun 8 på holdet, kan der tages
hensyn til alle.
Der lægges op til, at vi lærer at flette en Zarzo kurv, som er en rigtig god
”begynderkurv”. Ulla har aldrig oplevet, nogen der ikke kunne finde ud af den.
Man kan ca. nå en flot Zarzo kurv på 7 timer dvs. en lørdag.
På kurset i marts vil det også være muligt at arbejde med levende pil. Det
betyder, at du får et træ med hjem som du kan have stående i en krukke
eller plante ud i bedet.
Tilmelding:
bjerreherred@haveselskabet.dk
eller
telefon 23689658.
Pris: kr. 350,- (ikke medlemmer kr.
400,-) for 1 lørdag. 2 lørdage = kr.
650,- (ikke medlemmer 700,-) excl.
materialer. (Der skal påregnes en
materialepris på kr. 80,00 - 150,00).
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Foredrag v/Claus Dalby & Generalforsamling
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00
Hornsyld skole i gymnastiksalen
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager
kirkevej, 8783 Hornsyld
I forbindelse med vores generalforsamling i 2020 har
forfatteren, forlæggeren, TV-kendissen og ikke
mindst haveejeren Claus Dalby lovet at vise/fortælle
om sig selv samt foredraget ”Små haver. Store
Drømme”.
Det er en kendt sag, at nutidens haver er mindre end
før i tiden, men det betyder ikke, at der ikke er
mulighed for at indrette sig med planter og lave
hyggelige grønne oaser. Tvært imod er det nemmere
at skabe stemning i et intimt rum. Claus Dalby
præsenterer en række små haver, der alle har det til
fælles, at de er under 400 kvadratmeter; og i mange
tilfælde noget mindre. Der er eksempler fra rækkehushaver, byhaver, parcelhushaver og
kolonihaver, og Claus Dalby viser, hvordan haveejerne har indrettet sig. Således er der
mange gode råd og tips til dem, som kun har en begrænset grund til rådighed. Men for
folk med større haver, vil der bestemt også være noget hente.
’Små haver. Store Drømme’ kan købes signeret til kr. 200,- (normalpris: kr. 300,-).
I pausen er der generalforsamling i henhold til vedtægterne, vanen tro med noget godt til
kaffen.
Entré, incl. forplejning kr. 100,- (ikke medlemmer 125,-)

Claus Dalby (født 23. marts 1963 på Frederiksberg) er dansk forlægger, forfatter og tvpersonlighed med interesse for havedyrkning. Han mener selv han lever et privilegeret liv
–”Min ’havekarriere’ begyndte i 1995, hvor jeg mødte blomstermaleren Anne Just fra
Hune, der – som de fleste ved – døde i det tidlige forår 2009. Det var nemlig via hende,
jeg blev ført ind i havelivets magiske univers, og hen ad vejen blev min livsbane ledt i en
retning, jeg slet ikke havde drømt om. At man kunne blive så fascineret og ydmyg over at
se et frø spire, et løg udvikle sig eller en plante gro, vidste jeg ganske enkelt ikke. Men
snart fandt jeg ud af det. At man tilmed kunne ’male’ med blomsterne gjorde, at haven og
hele det liv, den førte med sig, blev en lidenskab. Kimen til en passioneret tilværelse var
lagt, og min glæde og fascination bliver større og større dag for dag”
Udover at have sine egne haveprogrammer på DR1 og DR2, har Dalby siden 2002 lavet
adskillige bøger om haven, ligesom han sammen med sin partner Jaume Ferrer Servera
i 1987 etablerede Forlaget Klematis, som er en af Danmarks største udgivere af danske
børnebøger.

HYDRAULIK, SLANGER & TILBEHØR TIL
LANDRUG OG MASKINSTATIONER
info@nortek.dk – www.nortek.dk –
+45 7199 8909

