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Kære læser

Så fik vores blad 3.halvleg endnu et jubilæum. 40 år og ca 160 
udgivelser med historier og billeder fra sportsaktiviteter og fælles 
arrangementer vi har afholdt gennem tiden. Tusinder af billeder med 
glade børn og voksne skibet borgere,

3.halvleg har altid haft til formål at dele fælles oplevelser og kommnde 
begivenheder med hele Skibet sogn, ikke kun vores medlemmer. 

Jeg har været redaktør i 17 år og hvert år stiller de skiftende 
bestyrelser spørgsmålstegn ved 3.halvlegs eksistensgrundlag. Det gør 
den nye bestyrelse også - og med rette. Det er deres ansvar at vi får 
kommunikeret så bredt ud, at vi når ud til vores borgere. Derfor kan 
sidste blad - altid være sidste blad.

Bladet er finasieret gennem annoncer der ikke er steget de sidste 10 år. 
Hvis bladet skal fortsætte bliver vi jo nok nødt til at kigge på det. Vi er 
også i dialog med Menighedsrådet og Lokalrådet. Måske vi kunne lave et 
samarbejde for at lette arbejdsbyrde samt finasiering. Det finder vi ud af 
i det nye år.

I vores jubilæumsudgave kan du læse om mange spændende ting. Vi har 
en hilsnen fra Formanden Peter Ravn der fortæller om året der gik og de 
udfordringer vi står over for i de kommende år.

Badminton afdelingen har haft besøg fra DGI som gav ny inspiration 
til træningen. Vi har afholdt Univarsal Transport/Palles Bageri Cup, 
som endnu engang var en kæmpe succes. Der er et lille skriv om vores 
håndboldpiger der giver et nap med i kabyssen og også hjælper de helt 
unge og håbefulde håndboldspillere med at udvikle deres talent og ikke 
mindst ved at styrke motivationen hos de helt unge.
Der er også et nyt tiltag fra Floorball, hvor man nu vil lave familiefloorball.

Vi har et lille skriv fra Juletræsfesten og nogle gode billeder. Kæmpe 
succes - udvalget er klar igen i 2023. Så er der en lille reklame for vores 
nytårsshow den 14. januar. Du kan stadig nå det hvis du lige mangler 
en julegave. Skibet Qvinder har igen været på nye oplevelser og du kan 
også læse om de 75 glade pensionister der hver tirsdag dyrker idræt i 
dagtimerne.

Du kan også læse om Yoga holdet der giver den gas hver onsdag morgen, 
så hvis du trænger til at få strammet op, så starter de den 4. januar. Og 
så er der et skriv omkring vores nye kunstgræsbane. God læselyst :-)

I ønskes en glædelig jul og et skønt nytår.

Redaktør Michael Godsk

Ansvarshavende redaktør:

Michael Godsk, Svalevej 38, 7100 Vejle 
Telefon:  31 20 58 55
Mail: 3.halvleg@gmail.com

Oplag:
Udkommer i 1.300 eksemplarer. 3. halvleg 
omdeles i Jennum, Skibet, Slelde, Rue, 
Knabberup og Nr. Vilstrup.

Udgives af:

Skibet IF, www.skibet-if.dk

Næste nummer kommer december 2022
Sidste frist for indlæg til næste nummer af 
3. halvleg: fredag den 20. november 2022

Bestyrelse:

Formand, Peter Lærke Ravn 
28 35 71 19 - peter@skibetevent.dk

Næstformand, Michael Godsk 
31 20 58 55 - michael.godsk@gmail.com

Sekretær, Camilla Jørgensen, 
28 26 10 07 - millemondo@gmail.com

Kasserer: Bøje Utoft 
20 85 98 06 - skibetbakkevej6@gmail.co
Medlem, Maria Rasmussen 
27 63 12 70 - mariacasper@mail.dk 
 
Medlem, Anders Møller 
20 66 88 52 - kaas0103@gmail.com 
 
Medlem, Karin Lunde Gjelstrup 
20 16 03 43 - karinlg@live.dk

Kolofon

Skibet IF

eksponering i hallen

Pris for 1 x 2 meter
reklamebanner
•	 Opstart banner 1.000 Kr.
•	 Pr år 2.000 Kr.
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Året der gik - en hilsen fra formanden
Året går på hæld og det er tid til et 
tilbageblik på året der er gået.
2022 blev året hvor vi atter kunne mødes 
i foreningsregi uden de store Corona 
restriktioner, med enkelte undtagelser 
så som Nytårs showet i januar, som 
desværre måtte aflyses. Et helt stort 
lyspunkt i foråret var den længe ventede 
gymnastikopvisning som årene forinden 
havde været aflyst pga. pandemien.

Foråret bød også på en frivillig fest i 
Stenager forsamlingshus, hvor alle de 
frivillige der havde lyst var med til en 
fantastisk hyggelig aften.

Generelt kan vi berette om stor aktivitet 
i Skibet IF stor set på alle aktiviteter, 
højdespringeren er fodbold hvor vi nåede 
knap 500 fodboldspillere, hvilket vist er 
ny rekord. Seniorfodbolden har for alvor 
fundet sig til rette og starter den nye 
sæson 2023 med hold i Serie 1,3,4 og 
5 det er rigtig flot af en breddeklub som 
Skibet IF.

Gymnastikafdelingen har desværre haft 
en nedgang i antal medlemmer, hvilket 
skyldes, at det har været nødvendig 
at lukke flere hold pga. manglende 
instruktører. Det er en rigtig træls 
situation, at have medlemmer, men ikke 
kan besætte instruktør posterne

Badminton og håndbold har også gode 
medlemstal, her har vi haft venteliste på 
flere hold.

Floorball for børn har set dagens lys med 
stor succes, hvilket har fået andre børn i 
gang end dem der normal spiller fodbold 
og håndbold.

Idræt i dagtimerne har rundet 70 
medlemmer der med stor iver udfordre 
hinanden i forskellige aktiviteter tirsdag 
formiddag, og slutter af med en tår kaffe 
samt fællessang.

Året bød også på både en flot 
sommerfest samt tilløbsstykket 
juletræsfest i Skibet hallen.

Det høje aktivitets niveau kan kun 
lykkedes fordi vi i Skibet IF har 
frivillige kræfter, der yder en indsats 
for fællesskabet, og netop fælleskabet 
og nærheden skal vi værne om. Den 
nærhed, der skaber et trygt grundlag 
for vores børn og unge menneskers 
opvækst.

Efter corona pandemien har vi set, at 
det er blevet svære, at skaffe frivillig 
hjælp. Det gælder især på træner/
instruktør siden, men også ved vores 
arrangementer ser vi en kedelig 
tendens til, at det er svært, at samle det 
nødvendige antal frivillige hænder. Det 
er en trend vi skal have stoppet hurtigst 
mulig, ellers ender det med et faldende 
aktivitets niveau. De frivillige vi oftest 
ser, er dem vi betegner som ”Torden 
skjolds soldater” da der er rigtig mange 
gengangere, nogen der altid byder ind og 
tager del i fælleskabe.

Mit nytårsønske går på, at flere vil tage 
aktivt del i fælleskabet, der er tvingende 
nødvendigt for, at drive en god og driftig 
idrætsforening. Som forening har vi på 
tværs af aktiviteter en af kommunens 
laveste kontingenter, hvilket kun kan 
lade sig gøre på grund af frivilligheden. 
Så lad os gå 2023 i møde med fornyet 
optimisme og kampgejst så vi sammen 
kan bibeholde en forening med liv og 
aktivitet til glæde for alle generationer og 
ikke mindst fælleskabet.
Skibet er ikke et sted vi bor, det er et 
sted vi lever.

Endnu en gang blev vi skuffet ved 
byrådets budgetforhandling, da der heller 
ikke i 2023 er blevet afsat så meget som 
1 kr. til udviklingen af Skibet IF.
Det er trist, at vores politikere ikke 
prioritere vores område til trods for 
massiv udvikling i området. 

Udbygningen af vores sogn ved Kølholt 
ser ud til at blive en realitet, hvilket 
vi på nuværende tidspunkt ikke er 
begejstret for, ikke fordi vi ikke mener 
der skal udvikles, for selvfølgelig skal 
der det, men vi savner i højeste grad 
den helhedsplan kommunen igennem 
de sidste år har lovet os, inden den 
foreligger mener vi ikke det er klogt at 
udstykke op mod 475 stk. bo enheder da 
vi allerede med de nuværende beboere 
har mere end svært ved at få kapaciteten 
i vores nuværende faciliteter til at slå til.

Kampen forsætter i 2023 og det er vores 
håb, at vi kan få en konstruktiv dialog 
med kommunen 

Vi vil gerne takke alle de fantastiske 
frivillige, der gennem året har bidraget til 
fælleskabet og udviklingen 

På vegne af Skibet IF
Peter Lærke Ravn
Formand 

Formand Skibet IF - Peter Lærke Ravn
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 BaDMINTON – Status og besøg af træner fra DgI
Skibet badminton har i år 3 ungdomshold 
(U11, U13, U15), og der er stadig 
enkelte ledige pladser på holdene.

Vi har i år 3 hold tilmeldt til DGI’s 
holdturnering. U13 holdet har i år haft 
debut med deres deltagelse, og de ligger 
i øjeblikket på en flot 2.plads i puljen. De 
2 U15-hold ligger lunt i midten af deres 
puljer. Så vi hepper på dem!

For at få ny inspiration til både 
trænere og spillere, har vi tilkøbt et 
træningsmodul, hvor vi får en DGI-træner 
ud og undervise 4 gange. Første besøg 
var onsdag d.9/11, hvor vi have besøg 
af Rasmus. Han udsatte både unger og 
trænerteam for russerdans (en meget 
hurtig øvelse til at træne bearbejdet), 
kålormen, krabben, roterende underarm, 
double taktik, halvbane-single og meget 
mere.

Jeg vil lade billederne tale lidt for sig 
selv - og har DU fået lyst til at spille 
badminton - og det gælder både børn og 
voksne - kan du kontakte Karin Lunde 
Gjelstrup på 20 16 03 43
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Badminton:

Karin Lunde Gjelstrup, tlf. 20 16 03 43

karinlg@live.dk

Fodbold:

Peter Lærke Ravn, tlf. 28 35 71 19 
bette.ravn@gmail.com

Håndbold:
Camilla Jørgensen, tlf. 28 26 10 07
millemondo@gmail.com

Hockey:

Martin Jensen, tlf. 27 21 73 20

Idræt i dagtimerne
Mogens Johansen, tlf. 40 19 06 84

mogens.johansen7100@gmail.com 

Gymnastik:
Maria Rasmussen, tlf. 27 63 12 70
mariacasper@mail.dk

Revy:
Kirsten Mikkelsen, tlf. 75 72 16 84
kirsten.v.mikkelsen@gmail.com

Skibet Quinder:
Lise Madsen, tlf. 26 75 10 58 
lise.erik@madsen.mail.dk

Webmaster:
Michael Godsk tlf. 31 20 58 55
michael.godsk@gmail.com

Conventus Booking:
Lone Pedersen, tlf. 22 12 74 60                   
lone.p@profibermail.dk    
                                                      
Nøgler:
Ulrik Sole Vallentin, tlf. 30 90 75 67         
sole.vallentin@gmail.com

afdelinger
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Universal Transport / Palles Bageri Cup nov. 2022
Den sidste weekend i november har 
vi igen afholdt Jyllands hyggeligste 
indendørs stævne.

Vi har haft deltagelse af 76 hold, som 
kom fra både nær og fjern. Rigtig mange 
genganger, som kommer år efter år – og 
det er rigtig dejligt.

Der blev spillet 178 kampe og scoret i 
alt 768 mål. Vi fik set nogle rigtig gode 
kampe. Nogle enkelte gik i forlænget 
spilletid – og en enkelt måtte ud i 
straffespark. Det var faktisk mellem egne 
hold fra Skibet, hvor vores U12 drenge 
trak det længste strå og vandt over nogle 
seje U13 piger.

På 1. sal var der god gang i salget i 
Kabyssen, hvor der blev solgt rigeligt 
med pomfritter, pølser, slik, frugt, kage og 
kaffe.

Vi vil gerne fra udvalgets vegne sende 
en stor tak til vores trofaste sponsorer 
Universal Transport og Palles Bageri – 
derudover vores målsponsor Fodbold og 
Event.

Derudover skal der også lyde en stor 
tak til de forældre som hjælper både før, 
under og efter stævnet med at få gjort 
klar og ryddet op i hallen.

Vi afholder stævne igen i feb. 2023 – 
weekenden i uge 8 

Fodboldudvalget Skibet IF
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E-mail: Telefon:
E-mail:

75 88 34 25
info@randboldalvvs.dk

www.randboldalvvs.dk

ANDBØLDAL VVS

din lokale
vvs mand

“Jeg bor i Skibet og 
er hurtigt fremme.  
Og med en vogn 
fyldt med værktøj 
klarer vi det meste 
på stedet”.

Allan J. Jensen
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Fælles om håndbold #1 – De seje unge håndboldhjælpere

I håndboldafdelingen giver klubbens 
unge håndboldspillere gerne en ekstra
hånd med, når de yngste håndboldspillere 
skal lære nyt. I denne sæson er det 
særligt på U6-U7 holdet, på U8 holdet
og på U9 holdet at de yngste 
håndboldspillere nyder godt af de mere
erfarne håndboldspilleres fif og vejledning. 
I efteråret har de unge spillere desuden 
haft mulighed for at høre om, hvordan 

man kan tage godt imod de yngste 
spillere og hvordan man med en åben og 
tydelig kropsholdning, et positivt sind og 
ved at bruge sig selv som eksempel, når 
man viser øvelser, kan rykke de yngste 
spillere rent håndboldmæssigt og skabe 
en god og tryg stemning på holdene.
Mødet med de yngste spillere giver 
også en masse glæde og oplevelser den 
anden vej. Og timerne med de yngste 

ruster og dygtiggør de unge hjælpere, så 
de får en masse gode redskaber med i 
bagagen og nogle gode erfaringer, som 
er værdifulde resten af livet.  

I Skibet IF gør vores unge håndboldspillere 
en kæmpe forskel for de yngste 
håndboldspillere– TAK for jer!  

Hilsen Håndboldtrænerne

17

Telte i alle størrelser
Gulv til hele teltet
Borde & stole
Alt i service
Duge og servietter
Popcorn og slush-ice
Gas- og elvarme
Lyskæder og lamper
Jukebox
Sumodragter 
Hoppeborge 
Tarzanbane
Mega bordfodbold 
Toiletvogne

Hos Jennum Teltudlejning finder du, alt hvad der skal 
til for, at gøre festen, jubilæet,
byfesten m.m. til en succes.

Vi kan leverer alt til deres fest. Ring og hør
nærmere hos Jennum Teltudlejning på:

tlf. 75 88 15 06 / 23 61 03 06

Vi søger for, at din fest bliver noget helt særligt!

Ska’ de holde fest, så er Jennum Telte bedst!

Håndbold – kom og vær med
Det er stadig muligt at komme og 
prøve at være med til træning – alle 
er velkomne – se træningstider på 
skibet-if.dk. 

De første tre gange er gratis. I 
oktober begynder vi at spille kampe 
og tage til stævner – det bliver sjovt!

Vi oplever mange nye spillere og er 
på udkig efter voksne, der vil hjælpe 
med på vores trænerteams.

Kontakt Camilla, hvis det kunne være 
noget for dig.

Håndboldudvalget / Camilla 
28261007
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KOM MED MIG
Til det legende bevægelsesunivers Trille og Trolle i Underskoven

Bliv en del af det legende bevægelsesunivers i børnehøjde, Trille og Trolle i Underskoven – en verden for 
2-5-årige børn med udgangspunkt i leg med bold, løb, forhindringer og fortællinger.

Her er alle velkomne, og du behøver hverken kunne gribe eller kaste med bold for at være med. Vi møder 
børnene på deres motoriske udviklingstrin og laver masser af aktiviteter som stimulerer og udfordrer 
dem motorisk. Derudover vil aktiviteterne give både smil på læben og sved på panden.
 
Forbered dig på et sjovt troldeunivers, som både børn og voksne kan leve sig ind i og få sjove oplevelser 
og god træning. Så tag dit barn eller barnebarn i hånden og få nogle rigtig gode og aktive timer sammen.
 
Vi ses i Underskoven

Klub:

Træningstider:

Sted:

Kontaktperson:

Kontingent:

Vi har Trille og Trolle i Underskoven nær dig:

2-5 år

www.haandbold.dk/underskoven

Skibet IF

Søndag kl. 9.30-10.15  se på facebook hvilken datoer

Skibet hallen

Facegruppen: Trille Trolle i Skibet

Ingen fast kontigent-20 kr.pr gang ( tilmelding på facebook)

Fælles om håndbold #2 – Team Kabys skaber hygge og stemning til hjemmekampene

Hjemmekampe er lig med hygge og liv 
i hallen, og en væsentlig ingrediens er 
en åben Kabys med kaffe, pølsehorn, 
og mange andre lækkerier, som spillere, 
forældre, tilskuere og udenbys gæster 
kan nyde godt af. 

Så i begyndelsen af sæsonen satte 
en forælder og en træner hos U11 
pigeholdet sig for, at de gerne ville 
hjælpe med at skabe hyggelige rammer 
for vores håndboldhjemmekampene i 
denne sæson.

Det indebærer indkøb, forberedelser 
og masser af aftener og weekender i 
Kabyssen – uanset om det er deres eget 
eller egne hold der spiller. 

Herfra en kæmpe tak til Mette og Pia – I 
gør en kæmpe forskel for fællesskabet i 
vores håndboldforening!

Hilsen alle os i Skibet Håndbold
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U11 Håndbold piger - godt i gang med sæsonen

Så er vi kommet godt i gang med 
sæsonen og har allerede været afsted 
til opstartsstævner og 2 omgange 
turneringsstævne og det kører bare 
derudaf. Første turneringsstævne 
startede hjemme i Skibet Hallen hvor vi 
fik prøvet alt det af vi har trænet og for en 
del af pigerne var første turneringskamp 
som U11 piger, de klarede det flot selvom 
der måske var lidt nervøsitet i første 
kamp. 

Efter de to første turneringsstævner har 
pigerne spillet nogle spændende kampe 
og vundet 2 ud 4 og vi  ligger solidt i 
midten af puljen. For hver kamp ser vi 
stor udvikling, bedre sammenspil og stor 
håndboldglæde blandt pigerne. 
Vi ser frem til masser af mere god 
håndbold, gode timer i hallen og 
julehygge med de skønne U11 håndbold 
piger. 

Julehilsner fra Pia og Simone

U11 håndboldpigerne har været så 
heldige at få nye spillerdragter. Tusind tak 
til REMA 1000 for at sponsorere dem. 
Pigerne har desuden været så heldige, 
at Vestjysk bank har sponsoreret flotte 
træningsdragter til dem alle.

Tusind tak til begge sponsorer!
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Familie floorball i Skibet!
Alle har helt sikkert hørt om floorball for 
mænd, kvinder og børn i Skibet. Og det 
er jo en kæmpe succes! 

Nu samler vi hele familien til en omgang 
familie floorball. Dette kommer til at ske 
den 1. lørdag i hver måned fra kl. 10.30-
12.00, med opstart lшrdag den 7. Januar 
2023! 

Målgruppen er børn og unge i alderen 
6-14 år sammen med en voksen. 
Dette kan både være forældre eller 
bedsteforældre. 
Vi vil dele børn og forældre ind i mindre 
grupper alt efter alder. 

Stave og bolde har vi, alt i skal 
medbringe er sportstøj, indendørs sko og 
godt humør. 

Prisen bliver 20 kr. pr. voksen, børn er 
gratis. Der betales på mobile pay ved 
ankomst. 

Så kom frisk og vær klar til sjov motion 
med familien. 

Hilsen Sanne og Rune

Unge floorball i Skibet!
Floorball for børn er i fuld gang! Vi er pt. 
13 tilmeldte børn, der hver onsdag giver 
den fuld gas i hallen fra kl. 15.00-15.50. 

Men der er plads til flere! Specielt vores 
store børn fra 2-4 klasse mangler flere 
medspillere. Så kom frisk hvis du har lyst 
til at afprøve floorball.

Du må gerne komme og afprøve inden 
du tilmelder dig holdet. 

Læs mere på Skibet IF’s hjemmeside 
under floorball. 

Hilsen Rune og floorball teamet
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Igen i år mødtes vi til en skøn juletræsfest 
i hallen. Vi havde besøg af en masse 
glade børn og voksne. Alle blev vi 
underholdt af leg med LEGO, kreative 
aktiviteter hos blandt andet Skibet 
Makerspace og 5. klasserne.

Der blev afprøvet nye tiltag som boder, 
Myselfie og en ny madbod. Vi grinede 
med tryllekunstneren og sang og 
dansede med Julemanden. De skønne 
børn fra skolekoret kom på besøg og 
spredte juleglæde med luciaoptog og 
sang.

Det summede af liv i hallen, hvor børn og 
voksne hyggede sig med kaffe, glögg, 
fadøl, æbleskiver og frokost.

TAK for opbakningen til alle besøgende, 
alle de frivillige og alle vores sponsorer!

VI SES IGEN TIL NÆSTE ÅR.

De bedste julehilsner fra
Nissepigerne

Juletræsfesten - Tak for i år, vi ses næste år
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Nye sponsorpakker og annoncemuligheder fra 2023
Kontakt os for dine muligheder.

Sponsor & annonceudvalg
Peter Ravn  peter@skibetevent.dk
Michael godsk 3.halvleg@gmail.com
Karin gjelstrup karinlg@live.dk

14
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Fodboldtræner søges til U15 hold
Vil du give fodboldglæden videre 
og være en del af et fantastisk 
fællesskab i Skibet IF…?
Så se her!

Vi er 18 drenge årgang 2008, der 
aktuelt spiller U15 i liga 4, der søger 
en træner, der vil være med til at 
sikre, at vores hold kan fortsætte.

Vores nuværende trænerteam, 
gennem mange år, ønsker at stoppe 
senest juni 2023, hvorfor vi mangler 
en træner. Vores forældre elsker at se 
os spille kamp og hjælpe med kørsel 
osv. Derudover har vi en forælder, 
som gerne vil indgå i et trænerteam 
med dig. Derfor vil dette være et 
trænerjob, hvor du fuldt ud kan 
fokusere på træningen og kampene 
i weekenden. Og skulle du være 
forhindret i at møde til en træning 
eller kamp, står din trænermakker 
eller vores forældre klar.  

Som træner skal du:
- Kunne stå for træning 1-2 gange om 
ugen, samt kamp i weekenden
- Have lyst til at træne et hold, hvor 

fællesskabet og kammeratskabet er i 
fokus
- Have lyst til at udvikle os, men 
stadig holde fokus på det sjove og 
sociale i træningen

Du behøver ikke være en erfaren 
træner – det vigtigste er, at du har 
lyst til give en god oplevelse videre 
og samtidig selv få en masse gode 
oplevelser med os. Du er velkommen 
til at afprøve dine trænerevner 
allerede i indeværende sæson med 
vores trænere, så du kan se, om det 
er noget for dig😊😊 

Vi håber at høre fra dig

Vores trænere må gerne kontaktes;

Brian Jeevan   30226606
Jakob Uth  40785900
Henrik Andersen 20329979
Stine Grinderslev 28830458

Udlejning:
Anne-Marie Schneider - Tlf. 40 25 09 56

Formand:
Jørgen Petersen - Tlf. 75 88 20 28

Stenager Forsamlingshus

Stenager Forsamlingshus  -  Knabberupvej 189, 7100 Vejle  -  www.stenagerforsamlingshus.dk

Stenager Forsamlingshus
Udlejning:
Kurt Nørgaard  - Tlf. 40 25 09 56

Formand: 
Hanne Mette Sørensen - Tlf. 21 60 13 05

Bliv medlem og støt huset.Det koster kun 
kr 100 for et helt år. Hvis du er interesseret 
i medlemskab, så skriv en mail til 
stenagerforsamlingshus@gmail.com, så 
sender vi oplysninger om betaling m.m. til 
dig.

På forhånd tak og med venlig hilsen
Bestyrelsen for Stenager Forsamlingshus

Sponsor & annonceudvalg
Peter Ravn  peter@skibetevent.dk
Michael godsk 3.halvleg@gmail.com
Karin gjelstrup karinlg@live.dk

Skibet event slår atter dørene op til nytårsshow
Efter vi måtte aflyse i 2022 glæder 
vi os til, at byde publikum inden for 
lørdag d.14 januar 2023.

Vi glæder os til, at mødes til et festlig og 
musikalsk nytårsshow.
Prinsens Musikkorps har inviteret den 
folkekære og dybt musikalske Martin 
Brygmann med på deres turne så der er 
lagt op til underholdning i topklasse.

Martin Brygmann er kendt som en 
fantastisk og morsom entertainer, og der 
er derfor god grund til at glæde sig til en 
koncert fyldt med humor og god musik.
 
Gennem tiden har Martin Brygmann 
også markeret sig som en fænomenal 
sangskriver, og hans sange har været 
soundtrack til adskillige danske film og 
tv-serier.
 
Den altid veloplagte Nikolai Bøgelund 
er dirigent ved koncerten. Bøgelund har 
gennem årene haft et tæt samarbejde 
med Prinsens Musikkorps og har stået 
foran orkestret ved et hav af koncerter.
 
Nytårskoncerten vil som altid byde på 
musikalsk underholdning på højeste 
niveau, når Prinsens Musikkorps giver 
den gas på scenen med det 16 mand 
store orkester.

Vi opfordre til, at bakke op om dette 
lokale kulturarrangement så vi også 
fremadrettet kan trække store navne til 
Skibet.

Et evt. overskud fra koncerten, går 
ubeskåret til, at udvikle ungdomsarbejdet 
i Skibet IF.

Køb dine billetter på WWW.
SKIBETEVENT.DK
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Skibet Qvinder
3. oktober var arrangementet ”Flødebolle 
kursus” ved Vanilla i Paladspassagen. 
Her lavede vi selv vores egne flødeboller 
med chokolade og forskellige smage 
og fik 4 flødeboller med hjem. Det fik 
vi meget sjov ud af og her vasker man 
ikke hænder, før chokoladen er slikket af 
fingrene.
Vi var 22 medlemmer, da der var flere 
frafald pga. sygdom. 

7. november var 53 medlemmer samlet i 
Kabyssen for at høre vores sognepræst i 
Skibet. 
Ulrik Overgaard fortalte fra år 1900 og 
frem til nu om hvorledes sognet har 
udviklet sig til nu. (en forsættelse af 
fortællingen fra sidste år).
Her var der mange af vores medlemmer, 
som kunne huske ting fra deres forældres 
fortælling. En del også selv har oplevet. 
Tilflytterne fik hermed et godt indblik i 
historien.
Aftenen afsluttedes med kaffebord.

19

Senior fodbold 
Senior fodbold af Brian Runge

Det er med stolthed vi kan oplyse, 
at Skibet IF i dag har Vejle største 
senior afdeling med ca. 70 aktive 
fodboldspillere. Det kan nok undre 
mange hvordan det er muligt, når vi 
tænker på lokation, baneforhold, og 
omklædningsfaciliteter, som konstant 
er under pres. Forklaringen er enkelt 
– Skibet IF er og bliver en bredde 
klub med plads til alle. I Skibet er der 
ikke det store hierarki og nye spillere 
føler sig hurtigt velkommen og det 
er vi stolte over. Vores sammenhold 
vækster konstant og 3. halvleg er ved 
at være normalen, med lidt hygge 
efter træning og ikke mindst vores 
populære fester, som vi er berygtede 
for😊😊

Vi har desuden et meget dygtigt og 
aktivt fodboldudvalg, som ligger 
vandret for at optimere omgivelser 
og forhold for spillerne og det er vi 
meget taknemmelige for, og uden jer 
ikke denne succes. Sidste skud på 
stammen er den nye kunststofbane, 
som bliver en vigtig del af fremtidens 
fodbold i Skibet IF på alle fronter. 
STORT tak til udvalget bag dette 
projekt.

I skrivende stund ser det ud til et 
succes år for flere hold. Serie 2 er 
netop rykket op i serie 1, som også 
var målsætningen og samtidigt første 
gang i klubbens historie.

Målsætningen for de to serie 4 er 
også indenfor rækkevidde, da begge 
spiller med om 2. pladsen i puljen 
og dermed chancen for oprykning, 
hvor målsætningen er et hold, skal i 
op i serie 3. Vores populære serie 5 
hold spiller for hyggens skyld, men 
stadigvæk for at vinde kampe og de 
giver den fuld gas i alle kampe og tak 
for det. 

STOR tak til alle tilskuere/spillere til 
vores kampe, det varmer og spillerne 
værdsætter det meget.

Vores stab for den kommende 
sæson er ved at være på plads og 
med vores populære 1. holds træner 
Henrik Larsen i spidsen, kan det kun 
blive godt.

Kommende 
arrangementer

5/12  2022  Julemøde

10/1  2023  Nytårsmøde

7/2   2023  Bowling

Styregruppe:
Asta Lund (Leder)
Birgith R. Mikkelsen
Inge Schade Jensen
Lillian Jensen
Anni Rønn
Metha Rosenkilde Häuser



1711

REMA 1000 med Vigo er en platform, hvor kunder kan få leveret 
varer og købe ind for hinanden i den lokale REMA 1000 butik.

REMA 1000 med Vigo bidrager til at:
•	 Involvere kunder, så vi skaber stærke lokale fællesskaber
•	 Bevare den lokale handel
•	 Gøre e-handel mere miljøvenligt

shop.rema1000.dk

MERE MILJØVENLIG
LEVERING FRA DIN
LOKALE REMA 1000
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Idræt i dagtimerne
Her er lidt opdatering fra os.  Vi træner 
stadig hver tirsdag formiddag fra kl. 10 til 
ca. 12:30.
Antal medlemmer er nu oppe på sidst i 
firserne, så jeg vil sige vi fylder hallen ud 
og særdeles kabyssen, når der hver gang 
kommer 70 – 75. 
Vi er yders glade for, er der er kommet 
en række nye medlemmer til siden 
sommerferien.

JENNUM  •  75 88 14 16

Det er nogenlunde de samme aktiviteter 
vi har gang i. Inna og Mogens er gode 
til at få os varmet op, ca. de første 40 
minutter. Så har vi pause med lidt frugt.

Derefter går man ellers i gang med 
de forskellige aktiviteter. Badminton, 
tæppecurling, hockey og en ca. 20 
personer benytter sig af Birthe’s tilbud 
om ryg gymnastik  i kabyssen. 

Dagen slutter af med kaffe, fællessang 
og hvad der ellers måtte være af 
informationer.
Da uddeling af 3.halvleg skulle foretages 
her sidste gang, fik vi muligheden.
Den 13. december har vi juleafslutning, 
så der vil vi bruge pengene som et tilskud 
til smørrebrødet.

/Kurt Nørgaard
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Toldbodvej 2, 7100

Sommerfest med nye håndboldskills - dåsekast, km/t måler og flødebollespisning

Til årets sommerfest stod Skibets 
U13 håndboldspillere klar på 
Multibanen, hvor alle kunne prøve 
deres håndboldskills af.
Ved flødebollemaskinen skulle der både 
kastes præcist og testes reaktionsevne 
når flødebollen kom flyvende. Ved 
skuddugen var udfordringen for alle 
aldre at ramme bolden i de fire huller. 
Ved dåsekast skulle der igen skydes 
præcist – og her kunne man samtidig 
deltage i konkurrence om at vinde 
håndbolde. Og ved km/t måleren, der 
skulle der skydes hårdt! 

Vi havde mange flotte rekorder i 
løbet af dagen og må konkludere, at 
Skibet har nogle meget stærke og 
hårdtskydende børn og unge! Vi havde 
en fantastisk dag på banen – stor tak 
til Sommerfestudvalget for at stable 
en fest på benene. Og - giv den op for 
vores fantastiske U13 håndboldspillere, 
der hjalp hele dagen – I gør en kæmpe 
forskel, og mange nye håndboldspillere 
har fået lyst til at prøve at være med 
træning efter sommerfesten!  
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er græsset grønnere ved naboen?
Det korte svar er nej, For Skibet IF har nu 
fået en plæne der er grøn hele året.
1 oktober kunne vi med en flot indvielse 
sætte punktum for et projekt, der fik sin 
grobund længe før landet blev ramt af 
Corona.

En meget ihærdig arbejdsgruppe har 
knoklet med at finde ud af hvordan 
projektet skulle gennemføres. Alt lige fra 
placering til type af bane.
Den største udfordring for gruppen har 
været etablering af det økonomiske 
grundlag. De forskellige netværk og 
fonde er blevet kontaktet, og heldigvis 
med stor succes. En stærk trup har 
støttet op om projektet og derved gjort 
det til en realitet. Tak for det.

Universal Gruppen som hovedsponsor
Den lokal forankrede virksomhed 
Universal Gruppen, der er ejet af Tina 
og Brian Søgaard har valgt, at blive 
hovedsponsor for projektet, og dermed 
skifter navnet på vores lokale stadion 
fra Skibet Stadion til Universal Parken, 
hvilket bliver endnu mere synligt til 
foråret.

Universal Gruppen består blandt andet af 
følgende selskaber: Universal Transport, 
Universal Flytteforretning, Unibox og 
Universal Ejendomme så uanset om I 
skal bruge et læs muld til haven, flytte, 
opbevare havemøblerne eller bruge et 
erhvervslejemål, kan I med tryghed ringe 
til Universal Gruppen.

Tina og Brian som stadig bor i Skibet har 
altid bakket op om de lokale initiativer, 
hvilket vi som forening har nydt godt af 
de sidste 30 år
Der skal lyde en kæmpe stor tak til 
Universal Gruppen, men også til de andre 
sponsorer som har bakket os op, uden 
sponsorer kunne vi ikke have gennemført 
projektet.
Husk hvor vigtigt det er, at 
lokalsamfundet bakker op om vores 
sponsorer.

En sjask våd indvielse 
Lørdag den 1. oktober var der lagt op til 
en festlig stund på Skibet Stadion med 
indvielse af den flotte kunstgræsbane. 

Vejrguderne ville det anderledes, så 
indvielsen blev ikke det tilløbsstykke man 
havde håbet på, men det til trods blev 
det nogle gode timer med behørig ”snor 
klipning” grillpølser og fadøl. 

Formand for Skibet IF Peter Lærke 
Ravn bød velkommen og gratulerede 
lokalsamfundet med den nye flotte 
bane som efter hans udsagn vil blive et 
naturligt samlingspunkt for lokalområdet 

Afslutningsvis takkede han arbejdsgruppen 
og ikke mindst de mange sponsorer. 
Derefter fik Brian Søgaard ordet, som 
takkede alle medsponsorer for deres 
engagement til glæde for fælleskabet.

I skibet IF ser vi på den nye bane med 
største taknemlighed og stolthed over, 
at et projekt af den kaliber har kunnet 
gennemføres i Skibet

Der skal lyde den største tak til 
arbejdsgruppen bestående af : Anders 
Jensen, Jeppe Christoffersen, Jonas 
Flyvholm, Claus Rasmussen, Johnny 
Klausen og Peter Lærke Ravn.

7

Langelinie 14   7100 Vejle   Tlf. 75 82 11 56
maler@malermoerk.dk   www.malermoerk.dk

gymnastik er kommet flyvende fra start.
Gymnastik er kommet flyvende fra 
start.
 
Skibets børn er vilde med 
gymnastik, og vi har to mere end 
fyldte hold hver onsdag.
 
Det er en fornøjelse at komme i gang 
igen med vores søde Muslinger 
m/forældre, samt vores store 
Skibsrollinger.
Alle kommer glade til træning og 
giver os masser af energi og gode 
smil i løbet af timen.

Hos Muslingerne er vi 50+ børn til 
træning med mindst én forælder hver, 
så vi er mange i hallen.
Stor ros skal lyde til børn og forældre 
for god ro og orden til hver time.

Skibsrollingerne er også 50+ børn i 
hallen. Her skal alle børnene roses 
for at være modige og dygtige til at 
gå til gymnastik alene, mens mor/far 
opholder sig i kabyssen imens.

Til sidst vil vi sige tak til alle de 
forældre som allerede inden opstart 
har tilbudt deres hjælp på holdene. 
Det er pga. jer, at det er muligt for os, 
at lave gymnastik for så mange børn.

Vi glæder os til at tilbringe 
hver onsdag, resten af vinteren 
sammen med Jeres søde børn.

Louise og Maria
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Yoga for alle – onsdage 08:30-09:30 ved Kabyssen.

Vores modige hold har haft en god 
start på sæsonen, sidste undervisning 
inden jul er onsdag d. 7. december.
Vi glæder os til at komme i gang igen 
efter nytår.
Opstart onsdag d. 4. januar, 2023.
 
Trænger du til at få kroppen strakt ud, og 
få liv i mavemusklerne er det noget for 
dig. Der bliver ikke lagt fingre imellem, 
det giver sved på panden og smil på 
læben. Gør noget godt for dig selv – 
start på yoga i 2023. Du får en stærkere, 
smidigere krop, og får løsnet op for 
spændinger.
Er du på barsel - er du velkommen til 
at have din baby med, enten sovende i 
barnevognen udenfor vinduet, eller med 
til undervisningen  
 
Første gang er gratis (det kræver ikke 
tilmelding – du kommer bare), derefter 
kan der købes et 10-turs-kort til 400 kr.
 
Vi ses til yoga  
Dbh Ellen Meldgaard Pedersen
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Håndboldkaravanen – sjov og sved på panden
Sidste fredag i august havde vi besøg 
af Håndboldkaravanen i Skibethallen. 
Vi havde inviteret Skibet Skoles 1. og 
2. klasser til at komme på besøg, og 
i 2x 1½ time fik de prøvet at drible, 
teste motorikbane, skyde, prøve
km-måler, spille kamp og meget mere. 

Som afslutning på dagen kunne 
de mange nye håndspillere vælge 
fankort af håndboldlandsholdenes 
spillere ;-)

Dagen har givet rigtig mange nye 
håndboldspillere på vores U6-U7-U8 
hold og det er skønt at se, hvordan 
de nyder at lege med bolde og give 
den fuld gas sammen. 

Stor tak til en af vores håndboldforældre
- Anne Mette Rosendahl Rasmussen - 
for at arrangere dagen sammen med 
Skibet Skole og Dansk Håndbold 
Forbund kreds 8. Og kæmpe tak til 
alle vores håndboldspillere i 5. og 6. 
klasse på Skibet Skole, der tog et par 
timer ud af fredagsundervisningen og 
hjalp ved alle håndboldposterne – I er 
nogle stjerner!    

Hilsen Håndboldudvalget / Camilla
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Vejle- 
borger

Jesper Guldmann
Ejendomsmægler MDE  
Daglig leder & salgsdirektør
Tlf. 20 12 66 74 | jegu@home.dk

Selvom vi har oplevet stigende renter igennem 
det meste af 2022, og krigen i Ukraine desværre 
også sætter sit præg på dagsordenen, oplever vi 
stadig et sundt boligmarked i balance i Vejle og 
omegn. Årsagen er ganske enkelt, at udbuddet 
af boliger i Vejle stadig er lavt, og befolknings- 
tilvæksten i Vejle er stødt stigende igen i år.

I skrivende stund har vi flere potentielle købere, 
som leder efter deres drømmevilla, hvorfor tids-
punktet er helt ideelt til at få din bolig vurderet 
– helt uforpligtende.

Det gør vi hos home ganske GRATIS og under 
fuld diskretion. Ring blot til os på tlf. 75 822 811 
eller mail vejle@home.dk og bestil en gratis  
og uforpligtende vurdering.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen  
i butikken på Damhaven. Naturligvis med  
gratis parkering til vores kunder.

72
48
7

Kære



Det er nu tid til at 
booke nytårskur og 
forårskonference

Vi tilbyder et bredt udvalg af sjove, udfordrende og lærerige 
oplevelser/aktiviter, der kan sætte trumf på din nytårskur 
eller dit møde ude af huset og bringe dig tættere sammen 
med dine kolleger. 

Uanset om I ønsker at bevæge jer bag baren til en omgang 
cocktailquiz, komme med på en gastronomisk vandring ude 
i naturen, eller teste jeres samarbejdsevner med en escape-
box, så har vi noget til jeres smag. 

Se meget mere på sinatur.dk. Kontakt os på 76 49 60 00,
så vi sammen kan planlægge din nytårskur eller
forårskonference.

Skibetvej 140  /  7100 Vejle  /  T +45 76 49 60 00  /  har@sinatur.dk  /  sinatur.dk
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