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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 - bette.ravn@gmail.com

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.

Skal dit hold eller din trænergruppe have støtte til et særligt initiativ 
eller arrangement i løbet af efteråret 2022 og foråret 2023?
Skibet IF´s bestyrelse og generalforsamling har besluttet at etablere en 
lokal støttepulje, som støtter visse aktiviteter i regi af Skibet IF, for bl.a. 
at synliggøre at de indtægtsgivende aktiviteter som Skibet Sommerfest, 
Juletræsfesten, Nytårskoncerten mv. gør en forskel. 

Der er afsat 60.000 kr. til puljen frem til 31. marts 2023, som består af 
overskud fra aktiviteterne samt et tilskud fra foreningen.
Det er trænere/holdledere og udvalgsmedlemmer, der kan søge støttepuljen 
om et beløb til deres hold/afdeling til feks. stævner, afslutninger, events og 
lignende. 

Der lægges vægt på om aktiviteten:

•	 Er et samlingspunkt for idrætsforeningen og beboerne i Skibet & 
Omegn 

•	 Skaber opmærksomhed omkring foreningens aktiviteter og 
tiltrækker nye medlemmer  

•	 Bidrager til fællesskab i eller på tværs af idrætsafdelinger 

•	 Bidrager til at tiltrække, motivere og fastholde frivillige 

•	 Tiltrækker en bestemt aldersgruppe/målgruppe, som foreningen 
ikke har godt fat i allerede

Ansøgningsskema findes på www.skibet-if.dk under generelle oplysninger. 
Yderligere oplysninger kan fås ved at sende en mail til birbitte@hotmail.com
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Skibet Qvinder

Arrangementer
7/11 - Ulrik Overgaard fortæller
5/12 - Julehygge

Efter en veloverstået pause i 
sommervarmen i juli og august.

5. september var vi samlet 30 
medlemmer mødt op henholdsvis på 
Rådhuspladsen og Nørretorv i Vejle.
Emnet var ”Gadens stemmer i Vejle”. 
Er en organisation, der er sat i verden 
for at de hjemløse, misbruger og 
øvrige udsatte borgere kan færdes i 
det øvre samfund.
De 2 guider (Henrik og Gert) gik 
hver deres hold rund i byen og viste 
de steder, hvor man opholdt sig på 
værestederne og ikke mindst, når 
disse var lukket. 
Under turen, som varede 1,5 time, 
fik vi mange informationer, hvordan 
tingene ikke altid er så nemme.
Guiderne har også været en del af 
miljøet, men er i dag kommet ud på 
den anden side og fået udannelse i, 
at hvordan man udtrykker, sådan en 
fortælling om sig selv og andre.
Det var oplysninger, der blev udført 
med respekt fra de 2 guider,
En godt tur, med et emne, som er 
tankevækkende.
Tilbage til Skibet i Kabyssen og 
eftermiddagskaffen blev indtaget 

Så svinger herre-holdet hockeystaven igen, samme 
tid som altid: mandag kl. 20-22 i Skibet Hallen

Du er velkommen, bare møde op i indendørs tøj/sko  
– vi har stave til udlån. Vi garanterer for, at du får sved 
på panden og et godt grin i samvær med en flok 
glade  Skibet-mænd. Vi deltager i enkelte stævner og 
 derudover holder vi gerne et par  hyggelige fester.

Vi ses!
Martin Jensen

tlf. 27217320 / martijens@godmail.dk

   Find os på Facebookgruppen: “Indendørs Hockey for Mænd i Skibet”

HOCKEY
for mænd



4

 BADMINTON – så er vi i gang!
Badminton U9+ U11 (1.-4. klasse)
Mandage 15:00-16:15 er der træning 
for vores yngste spillere, som Lasse 
Kolding Sørensen + 2 hjælpetrænere 
tager sig af. Gennem diverse 
lege og træning tillæres det sjove 
badmintonspil. Du må meget gerne 
tage mor eller far med til træning. Vi 
har ketchere, I kan låne, hvis I ikke 
har jeres egen, og vi står klar med 
bolde.

Badminton U13-U19 (5. klasse og 
opefter)
Onsdag aften kl. 18:00 – 20:00 
sørger trænerduoen Jens Kirk 
Jørgensen og Anders Villemoes 
Larsen for badmintontræningen af 
vores ældste spillere. Der har I år 
været en overvældende interesse 
for dette hold, så i løbet af en uge 
(!) var dette hold fuldt booket ud 
med over 20 tilmeldte spillere, som 
er max. kapacitet i Skibet Hallen! Vi 
måtte derfor skynde os at oprette en 
venteliste til spillere, som også gerne 
ville spille, og vi har nu fået mulighed 
for at oprette et ekstra hold om 
mandagen kl. 18:00-20:00 med Karin 
Lunde Gjelstrup, som træner. Dette 
hold går i gang mandag d.3/10, og vil 
primært blive dedikeret til vores U13-
spillere. Med det nyoprettede hold 
er der nu INGEN VENTELISTE mere, 
men derimod LEDIGE PLADSER på 
begge hold! Der er tilmeldt to U15-
hold til sæsonens holdkampe i DGI-
regi og et U13-hold.

I løbet af sæsonen vil der, som 
tidligere år, blive budt på DGI-
gæstetræninger med henblik på 
at opnå ny inspiration og løfte det 
tekniske niveau for både spillere og 
trænere.

Dejligt med den store opbakning til 
badmintonsporten i Skibet. Vi glæder 
os til at træne jeres børn! Der bliver 
som altid udvist højt humør, flot 
engagement og god energi til alle 
træninger.
  
FAMILIEBADMINTON
Familiebadminton udbydes søndag 
fra kl.15-17. Der er ingen trænere, og 
man har ikke en fast bane. Banerne 
fordeles imellem de fremmødte, og 
man finder selv makkere. Medbring 
selv bolde og ketchere. Kontingentet 
for hele husstanden er blot kr. 600 /
sæson. Hele familien er velkommen 
til mange timers sjov leg og 
familiedyster.

VOKSENFJER
Savner du at spille badminton? 
Mangler du en makker? Har du ikke 
spillet for nylig, men vil du gerne i 
gang igen? Eller, synes du bare, at 
det kunne være sjovt med diverse 
kampe mod ligesindede, så er 
VOKSENFJER er et fantastisk tilbud 
til dig! 

Du booker ikke en fast bane, men 
møder blot op til træning, og så 
finder de fremmødte ud af, om der 
skal trænes noget bestemt, og /eller 
sammensætter forskellige kampe. 
Vi har en fest! Du finder os i hallen, 
søndage 18:00-19:00!
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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

 
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

BANELEJE
Skibet IF har ligeledes baner til 
udlejning tirsdag, torsdag og søndag.

Der er stadig ledige tider. 

Kontakt Karin Lunde Gjelstrup
MOBIL - 2016 0343 / karinlg@live for 
mere info.

Mange fjerhilsener – Karin, Anders, 
Jens, Lasse og Line
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Nyt fra gymnastikudvalget
Det er dejligt endeligt at være 
kommet i gang med en ny sæson, 
alle hold er i gang, tider mm kan 
ses på hjemmesiden. 

Det har i år været en udfordring at få 
sæsonens program på plads, både 
pga, instruktørmangel og haltider.

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!

Dette betyder desværre at vi har 
måttet lukke vores 2 mandagshold 
med spring/rytme. Vi krydser fingre 
for, at det i næste sæson igen vil blive 
muligt at tilbyde disse hold. 

På den positive side er vi super glade 
for, at vi har kunnet sige velkommen 
til dans i gymnastikafdelingen. 

Hele 2 dansehold træner hver 
mandag i hallen, samtidigt har vi 
gode tilbud til både de mindste 
gymnaster og voksne der søger sved 
på panden. 

Vi nyder at sæsonen er kommet 
godt i gang, hvis i har spørgsmål, 
ideer el.lign. er i altid velkomne til at 
kontakte en fra gymnastikudvalget.
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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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Dans
Så skal der festes hver eneste 
mandag!! Så er du en frisk dreng 
eller pige, som er klar på at have 
det sjovt samtidig med at træne 
din krop og lære nye moves til god 
musik, så er det nye dansehold lige 
noget for dig.

Vi vil danse MGP, Hip Hop, Street, 
Show dance, Latin moves, Rock n’ 
roll mm. – både til spritnye sange og 
nogle af de go’e gamle numre - det 
bliver sjovt og sejt!
Kom klædt som du har lyst, om det 
er sportstøj, fodboldtøj, strutskørt, 
baggy pants, leegings eller noget 
andet er op til dig,  bare du føler dig 
godt tilpas.
Så kom og vær´ med de 3 første 
gange helt gratis, grib chancen og 
find ud af om det er noget for dig.
Vi glæder os max til at danse med 
dig og sammen skal vi lave et 
cool danseteam med det bedste 
sammenhold😊

De allerbedste dansevibes
Sandie, Sanne & Ann Louise

JENNUM  •  75 88 14 16
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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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Crossfit & Familiefitness m/k fra 12 år og op
Hver torsdag fra 19.30 til 20.30, har 
du mulighed for en rigtig god og 
effektiv omgang Crossfit træning i 
Skibet Hallen.

Vi træner både med og uden vægte, 
elastikker, kettlebells, slammerballs 
og alt mulig andet, og alle kan være 
med, uanset træningsniveau eller 
køn, det eneste det kræver, er viljen 
til at udfordre dig selv og lysten til at 
komme i bedre form sammen med en 
masse andre dejlige mennesker fra 
lokalområdet.

Jeg bestræber mig på at variere 
træningen, så det aldrig bliver 
kedeligt og så alle kroppens muskler 
bliver aktiveret, så der vil altid være 
en god blanding af styrkeøvelser og 
kredsløbstræning.

Hvis du også synes træning skal 
være varieret, effektivt, udfordrende 
og sjovt, så er jeg sikker på, at 
Crossfit er lige noget for dig!

Trænger du og måske også din 
teenager til en god omgang 
konditions- og styrketræning, så er 
der familiefitness i skibet hallen hver 
mandag kl. 18.00-19.00.

Holdet henvender sig fra 12 år og op 
og alle er velkommen.
Der er garanteret høj puls, sved på 
panden og højt humør. 

Der bruges klippekort – som kan 
bruges på de 3 andre voksenhold. 
Klippekortet må gerne deles med 
naboen 😊

Kom frisk – glæder os til at se jer.

Marion og Maria

Men kom selv og prøv helt gratis de 
første par gange. 

Tilmeld dig også gerne 
Facebookgruppen: Crossfit i Skibet. 

Her kan du altid holde dig opdateret 
om holdet.

Håber vi ses!
Charlotte Dupont
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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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Håndbold U11 til kampbrag og stjernedrys
Lørdag 17. september var U11 
pigerne og drengene inviteret il en 
fælles håndboldoplevelse i Boxen i 
Herning. Skjern Hånbold skulle møde 
Aalborg Håndbold – og vi skulle se 
Mikkel Hansen & Co give den fuld 
skrue på banen!

Turen begyndte ved middagstid, hvor 
en flok spændte spillere mødte op 
ved hallen i Skibet. Første pitstop 
var McDonald´s i Brande, og da alle 
depoter var tanket op, satte vi kursen 
mod Boxen i Herning. Her var der 
tid til at kigge boldtricks, besøge 
fanzone, se Special Olympic teams 
spille og proviantere lækkerier inden 
kampen begyndte. Vi havde fået rigtig 
gode pladser på ende tribunen og 
gav heppede højt på Aalborgholdet 
– og jublede når Mikkel og de andre 
lavede seje ting på banen.

Tak til alle spillere for en fantastisk tur 
og til mette for hjælp med kørsel – vi 
glæder os til nye håndboldoplevelser 
sammen med jer –og til at vi alle kan 
komme afsted igen på tur!

Hilsen U11 Trænerteamet
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Håndbold U11 til kampbrag og stjernedrys
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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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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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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
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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.
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Skibet Sommerfest løb af stablen 
lørdag d. 27. august, og var et stort 
tilløbsstykke. 
Den årlige sommerfest startede i 
år med morgenmad og fællessang 
i Kabyssen. Samtidig begyndte 
mange børn (og forældre) at stille 
spændende boder op til loppemarked 
ude på parkeringspladsen. Der var 
overvældende mange boder i år, og 
der blev købt og solgt flittigt. I hallen 
var der dagen igennem stor aktivitet 
på hoppeborgene, ligesom der var 
godt gang i salget af slush-ice, 
popcorn og andre lækkerier. Udenfor 
var der gratis ansigtsmaling, som 
bidrog til den gode sommerstemning, 
med mange malede børneansigter. 

Gøgleren ”Jon G. Lør” tiltrak 
mange børn og barnlige sjæle til sit 
underholdende middelaldershow og 
der blev heppet og klappet, når der 
blev jongleret og spyet med ild. 

Til årets tegnekonkurrence havde 
mange børn under overskriften 
”sjov på cykel” tegnet fantasifulde 
tegninger og afleveret dem i den 
opsatte postkasse i Jennum Brugs – 
og der blev uddelt flotte præmier til 
de heldige vindere. 

Flere afdelinger fra Skibet IF var 
på pletten til årets ”Markedsplads” 
– og bidrog på flotteste vis med 
forskellige aktiviteter, der satte gang 
i bevægelse og konkurrencer. Her 
kunne børn og voksne prøve kræfter 
med floorball-stave og håndbolde. 

I hallen havde gymnastikafdelingen 
stillet sjove redskabsbaner op, som 
var meget velbesøgte. Skibets nye 
danseinstruktører fik givet en forsmag 
på det nye dansehold og både piger 

Skibet Sommerfest

og drenge fik pulsen op og smil på 
læben under danseshowet. 
Skibet Makerspace deltog også i 
Markedspladsen med en fantastisk 
stand, hvor man kunne designe og 
bygge sit eget Skib med sejl – og 
lade den konkurrere i et ”vandbassin” 
om at sejle hurtigst. Standen sydede 
af kreativitet og aktivitet. 

Sidst, men ikke mindst, var den 
såkaldte ”Wipe Out” en kæmpe 
succes – her skulle deltagerne dyste 
om at fastholde deres plads på en 
gummipude, når stængerne roterede 
rundt og forsøgte at slå deltagerne af 
– hylende morsomt – både for dem, 
der var på maskinen og dem der 
kiggede på. 
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Se flere billeder fra dagen på 
facebook – Skibet Sommerfest.
En stor tak til DIF og DGI’s 
foreningspulje, der gav os penge til 
de ekstra fede aktiviteter (Wipe Out, 
Gøglershow og hoppeborge). TAK til 
alle fra Skibet IF og Makerspace, som 
bidrog til Markedspladsen. Også tak 
til Skibet Kirke og Idræt i Dagtimerne 
for at arrangere fællessang og 
morgenmad. 

Og en varm tak for den kæmpe store 
opbakning til Skibet Sommerfest 
– til alle jer der kom og deltog og 
særligt til alle jer, der tog en tjans 
som frivillig før, under og efter festen 
– hvad enten du stegte pølser, tømte 
skraldespande, satte telte op, malede 
ansigter eller solgte øl – du gjorde en 
forskel!
Fællesskab er noget vi skaber 
sammen! TAK! 

Hilsen Skibet Sommerfestudvalg – 
Anna, Louise, Pernille, Hanne Mette, 
Birgitte og Camilla (og måske dig? Vi 
søger lige nu 2-3 ekstra medlemmer 
– så kom og bliv en del af et dejligt 
udvalg)

PS: Vi vender stærkt tilbage med 
mere sommer og fest til næste år 
– og måske et løb? Følg med på 
facebook ”Skibet Sommerfest”.
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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!  



Julehygge på Haraldskær

• Røget laks med sødet
 rygeostcreme og sprødt 

• Torsk på bund af spidskål
 og cremet sauce på blåmuslinger

• And med rødbeder kogt i egen
 saft og timian

• Gris med selleri, grønkål og
 sauce med æbler

• Gårdoste med kerner og sødt  

•	Vafler	med	hvid	chokolade	som
 blødt og knas, kirsebær og sprødt

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

3 retter 395,- pr. pers.

4 retter 455,- pr. pers.

5 retter 525,- pr. pers.

6 retter 560,- pr. pers.

4 retter
incl. 4 glas vin   
798,- pr. pers.

Gældende	fra	den	5.	november	2021
Menuen	serveres	mandag	til	lørdag.	Bordreservation	76	49	60	00.

Julen er hjerternes fest – oplev nærvær og
julestemning på herregården, når det er bedst

Menu
Til	retterne	serveres	lækkert	rugbrød,	brød,	fedt	og	smør

Den kolde start
�  Hvide og røde sild med æble- og løgdressing 
�  Stegte sild med løgkompot 
�  Æg og rejer med citron og dildmayonnaise 
�		Rugmelsstegte	fladfisk	med	kørvelremoulade	
�  Røget laks med rygeostcreme
�  Sylte med rødbeder og sennep

Den varme midte 
�  Stegt andebryst og andelår i pres med æbler og svesker �		Svendborg	griseryg	og	confiteret	bryst	med	sprød	hud	  og rødkål 
�		Frikadeller	med	stuvet	hvidkål	
�		Æbleflæsk	
�  Lun postej med svampe og bacon 
�		Sauce	på	varme	julekrydderier	og	kartofler	

Den søde afslutning
�		Elmegården	oste	med	alt,	der	hører	til	
�  Risalamande med kirsebærsauce 

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 20 pers.)

I	kan	også	lade	jer	fortrylle	af	vores	julemenu	fra	3	til	7	retter	fra kr. 375 pr. kuvert

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for  jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00  eller på mail har@sinatur.dk

Oplev	ægte	herregårdsstemning	til	jeres	julefrokost	under	hvælvingerne	i	Haraldskælder eller i vores stemningsfulde restaurant. Vi juler i køkkenet og	giver	jer	en	uforglemmelig	madoplevelse	med	retter	kreeret	af	de	bedste lokale råvarer. 

Herregårdsjul 
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Den kolde start
�  Hvide og røde sild med æble- og løgdressing 
�  Stegte sild med løgkompot 
�  Æg og rejer med citron og dildmayonnaise 
�		Rugmelsstegte	fladfisk	med	kørvelremoulade	
�  Røget laks med rygeostcreme
�  Sylte med rødbeder og sennep

Den varme midte 
�  Stegt andebryst og andelår i pres med æbler og svesker �		Svendborg	griseryg	og	confiteret	bryst	med	sprød	hud	  og rødkål 
�		Frikadeller	med	stuvet	hvidkål	
�		Æbleflæsk	
�  Lun postej med svampe og bacon 
�		Sauce	på	varme	julekrydderier	og	kartofler	

Den søde afslutning
�		Elmegården	oste	med	alt,	der	hører	til	
�  Risalamande med kirsebærsauce 

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 20 pers.)

I	kan	også	lade	jer	fortrylle	af	vores	julemenu	fra	3	til	7	retter	fra kr. 375 pr. kuvert

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for  jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00  eller på mail har@sinatur.dk

Oplev	ægte	herregårdsstemning	til	jeres	julefrokost	under	hvælvingerne	i	Haraldskælder eller i vores stemningsfulde restaurant. Vi juler i køkkenet og	giver	jer	en	uforglemmelig	madoplevelse	med	retter	kreeret	af	de	bedste lokale råvarer. 

Herregårdsjul 
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Julehygge på Haraldskær

• Røget laks med sødet
 rygeostcreme og sprødt 

• Torsk på bund af spidskål
 og cremet sauce på blåmuslinger

• And med rødbeder kogt i egen
 saft og timian

• Gris med selleri, grønkål og
 sauce med æbler

• Gårdoste med kerner og sødt  

•	Vafler	med	hvid	chokolade	som
 blødt og knas, kirsebær og sprødt

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

3 retter 395,- pr. pers.

4 retter 455,- pr. pers.

5 retter 525,- pr. pers.

6 retter 560,- pr. pers.

4 retter
incl. 4 glas vin   
798,- pr. pers.
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Oplev ægte herregårdsstemning til jeres julefrokost under hvælvingerne
i Haraldskælder eller i vores stemningsfulde restaurant. 

Julemenu - Serveres fra d. 14 november
Varmrøget kulmule – Hyldebærkapers – Purløg – Sprødt rugbrød

Lange – Blanquettesauce – Fennikel – Jordskokker

And – Æble kompot – Rosmarin – Grønkål

Sprød gris – Rødbede – Timian – Honning – Rødkål – Sauce med fyld

Danske gårdoste – Hjemmesyltede sager

Kirsebær – Gode råd – Hvid chokolade

Priser
Pris pr. kuvert 3 retter kr. 428,-

Pris pr. kuvert 4 retter kr. 498,-

Pris pr. kuvert 5 retter kr. 568,-

Pris pr. kuvert 6 retter kr. 628,-


