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Tennis banen er klar

44.Årg

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

5242 3032
2759 4905
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

Sidste frist for indlevering af stof bekendtgøres i Rgif’s
Facebook gruppe
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

Genåbning af det gode liv i Råruphallen.
Efter den lange Corona pause har vi nu mulighed for at åbne for aktiviteter i hallen
Der vil være mulighed for at spille sommer badminton hen over sommeren dette
forgår følgende dage
mandag, tirsdag og torsdag mellem 18-21 og helt frem til og med uge 32.
Som noget nyt kan alle komme og spille badminton du behøver altså ikke være
medlem af en forening.
NYT NYT NYT !!!!!!!!
Hedensted kommune vil på forsøgsbasis prøve noget nyt i den kommende sæson
nemlig.
”Det gode liv i Hallerne”
Vi i Råruphallen er sammen med 3 andre haller kommet med i denne forsøgsordning.
Ordningen går ud på at alle der ikke er tilknyttet en forening kan benytte hallen så
frem den ikke benyttes af foreninger.
Vi har derfor valgt nu hvor ferien står for døren pga. Corona situationen hvor mange
ikke kan komme på ferie at holde hallen åben for alle der ønsker at rører sig alle
hverdage fra uge 28 til og med uge 32 i tidsrummet 10:00 til 17:00
Vi er ved at udarbejde et bookingsystem til ordningen så vi undgår at man møder op
til en aktivitet som man ikke har mulighed for at udleve da hallen er optaget.
RGIF er en del af aktiv sommerferie Hedensted kommune i uge 27
Mandag til onsdag vil Kira køre 4S som går ud på at får styrket de sociale fællesskaber.
Torsdag og fredag Er der rul & sjov for alle
Tilmelding kan ske på kommunens hjemmeside.
Er der spørgsmål til det overnævnte kan det ske til Christian tlf. 23 11 51 14 eller mail:

mail@raaruphallen.dk

Med sportslig sommer hilsen
Rårup GIF og Råruphallen

Æsken – Rårup Kulturhus

Den 16. januar 2016 blev ideen om et nyt samlingssted i Rårup og omegn født.
Baggrunden var, at både Skjold og Rårup Sognegårde kørte med en dårlig økonomi
samt en beskeden udlejning. Samtidig krævede begge sognegårde en kraftig økonomisk
indsprøjtning til vedligehold, efterisolering og nyanskaffelser.
På mødet nedsattes en arbejdsgruppe, bestående af medlemmer af: Rårup og Omegns
Lokalråd, Råruphallen, Rårup Sognegård og en lokal politiker.
Målet med kulturhuset blev formuleret således:
Et tidssvarende samlingssted i området for aktiviteter, fritid og kultur for alle aldre.
Udlejning af festlokaler med køkken og scene.
Mødelokaler med moderne faciliteter.
Idrætssal og motionscenter.
Mange anvendelsesmuligheder til bl.a.:
Foredrag, møder, event, idræt, motion, familiefester, receptioner,
firmaarrangementer, udstillinger, messer og andre kulturelle arrangementer.

Til støtte for projektet gav følgende grupper økonomisk tilskud:
RGIF: 25.000, Rårup og omegns Lokalråd: 25.000, Råruphallen
20.000, Rårup Sognegård: 5.000. Hedensted Kommune: 25.000.

14. marts afholdtes borgermøde i Rårup Sognegård, hvor der udtryktes
enstemmig støtte til projektet.
Efterfølgende udarbejdede Ginneruparkitekterne en model for det nye
Kulturhus, som blev præsenteret på et borgermøde i Råruphallen.
Herefter lå projektet stille et års tid, men blev genoptaget i samarbejde med
Leif Andersen fra Halinspektørforeningen og Marie Mølgaard fra
arkitektfirmaet ”Nord”.
Arbejdsgruppen har siden været på tur for at se, hvordan man har gjort i
andre byer og har fået inspiration fra Sdr. Felding, Hald Ege og Kjellerup.
Der er blevet udarbejdet tegninger til kulturhusprojektet, og vi har haft møde
med repræsentanter fra kultur og fritid i Hedensted Kommune, som gav en
meget positiv tilbagemelding

Så kom coronaen, og vi har ligget stille en periode, men har på nuværende
tidspunkt aftalt et dialogmøde med kommunalbestyrelsen den 8. august, hvor
vi kan præsentere hele projektet.
Efterfølgende vil der blive afholdt endnu et informerende borgermøde, hvor
projektet vil blive fremlagt. Endvidere vil der blive afholdt en indsamling,
hvor vi håber, Rårup og Omegns befolkning også vil støtte ”Æsken” rent
økonomisk.

Med venlig hilsen.
Arbejdsgruppen omkring Rårup Kultur- og Fritidshus –
”Æsken”.
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80´er fest i Rårup Hallen! Kan vi det???
Inden det hele gik død… Så har der noget tid været arbejdet på at Rårup
skal have et såkaldt ”Kultur- og fritidshus”.
Et arbejdsudvalg bestående af folk fra RGIF, ROL (Rårup og omegns
lokalråd) og Sognegården står for dette. Og der skulle gerne være noget
om projektet her i Olympia.
Men for at få samlet lidt mere kapital sammen, har arbejdsudvalget
besluttet at arrangere nogen arrangementer som forhåbentligt kan
bidrage med lidt til de fremtidige investeringer.
En af ”skibene” der så er sat i søen er altså en 80´fest! I Råruphallen
selvfølgelig.
Og vi er så et lille udvalg på 4 personer bestående af Bo Sørensen, Frank
Kristoffersen, Christian Rasmussen og undertegnede.
Datoen er sat til 19. september.
Vi har allieret os med nogen kompetente folk til at stå for musik og
temapynt af hallen.
DJ tvillingerne (find dem på Facebook) kommer med lys, lyd og temapynt.
Og så…. Harske Hubbi, mine damer og herrer!
Og selvfølgelig en omgang 80er inspireret omgang aftensmad inden der
skrues op..
Vi er næsten i mål med at finde 16 ambassadører/bordformænd og så er
planen at vi i midten af juni, skyder gang i billetsalget.
Der kommer selvfølgelig info om dette blandt andet på Facebook, hvor vi
laver en gruppe til arrangementet. Søg: 80er fest i Råruphallen
Vi glæder os!
På vegne af
Arbejdsudvalget for 80er festen.
Kenneth Dahl

Tennis

Tennisbanen er klar til at blive benyttet og det koster gratis for hele sæsonen.
Tilmelding på rgif.dk
Kom frisk

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

7.udgave af Rårup Traktortræk er udsat….
(Og jeg nægter at tage det der ord i min mund!)

Jeg er ikke i tvivl om, at der er en del der trænger til at komme ud og hygge, når vi
kommer til den 14. august. Rigtig mange ser frem til årets traktortræk i Rårup! Og det
kan så være af mange forskellige årsager.
De første har også ringet og ville gerne melde en traktor til… Derudover er jeg såmænd
rimelig overbevist om at vi ville have sat flere rekorder i år!
Siden marts/april måned er der selvfølgelig mange som har sagt; ”Jamen så er
traktortrækket vel også aflyst?”
Og der er godt nok aflyst meget ”pr automatik” også langt ude i fremtiden. Og så kan
man have sin egen holdning til det…
Men fakta er nu, at vi skal forholde os til et maksimum antal deltagere for ”udendørs
events” som, uanset hvordan forsamlingsforbuddet i de næste uger bliver justeret, vil
være maksimum 500 deltagere indtil 31. august. Og så er den sådan set ikke længere…
Vi kan godt holde et traktortræk med ”inviterede publikum” eller et antal billetter i
forsalg. Og også overholde diverse retningslinjer der nu måtte være om plads og deslige i
disse tider.
Men traktortrækket i Rårup er nu engang også vores årlige ”byfest”. Og så giver det efter
udvalgets holdning, ikke meget mening hvis ikke ALLE kan være med. Havde de været
privat arrangement, var sagen måske en anden, men slet ikke når det nu engang er RGIF
som er arrangør.
En alternativ dato senere i september er også blevet drøftet, men af flere årsager bliver
det ikke aktuelt. En af årsagerne er et andet upcoming større event i Rårup hallen den
19. september. Info om dette kan findes andet steds i Olympia.
Så det korte af det lange! Årets udgave af Rårup Traktortræk er aflyst!
Ny dato i 2021 er fastsat til 13. august.
På vegne af
Traktortræk udvalget i RGIF
Kenneth Dahl.
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HYDRAULIK, SLANGER & TILBEHØR TIL
LANDRUG OG MASKINSTATIONER
info@nortek.dk – www.nortek.dk –
+45 7199 8909

