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Skibet
Nr. 3, 39. årgang ‘21

Idrætsforening

HALVLEG

Fodboldstævne

Juletræsfest

GUL folkeFEST

Kære læser
Så blev det jul og dermed begrænset aktivitet i Skibet idrætsforening.
Du har nu mulighed for at holde dig igang med en gang hjemme-yoga,
inden de starter op den 5. januar. På side 3 kan du få lidt inspiration til “de
fem tibetanere”.
Du kan også bruge juleferien på at geare ned, og lade op til at give en hånd
med, i forbindelse med vores Nytårskoncert den 15. januar. Hvis man som
frivillig giver en hånd med i forbindelse med koncerten, er der en gratis
billet. Det er ligeledes en glimrende julegaveide. Læs mere på side 20 - 21.

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.

I dette nummer kan du også læse lidt om gymnastik der er kommet godt
igang, og håndboldspillere der har været til julestævne, og Floorball pigerne
der har fået nye træningstider. Dem må du hellere tjekke ud :-)

Udgives af:
Skibet IF, www.skibet-if.dk
Næste nummer kommer april 2021
Sidste frist for indlæg til næste nummer af
3. halvleg: lørdag den 27. marts 2022

Skibet seniorafdeling i fodbold har fået vokseværk. Vi er noget større end
vores faciliteter kan bære. Mens vi kæmper for at få de praktiske ting i
orden, kæmper spillerne videre og har ret god succes. Det kan du læse
mere om på side 12 - 13.

Skibet IF

Du kan også læse om Skibet Qvinder der har haft besøg af Ulrik Overgaard,
der gav fortællingen om Skibets historie. De har arrangementer i både
januar, februar og marts, men det kan du læse mere om på side 16.
På side 18 og 19 er der et lille skriv fra Juletræsfesten, sammen med en
masse billeder.
På side 22 er der en artikel omkring vores GULE folkeFEST i forbindelse
med Tour de France. Allerede onsdag den 19. januar holder vi GUL
fællesspisning i forsamlingshuset, hvor vi vil fortælle mere om vores planer.
Du er mere end velkommen til at komme og drømme videre med os.
Jeg kan ikke lade være med at fortælle, at på bagsiden er der en annonce
for en BRUNCH på Haraldskær. Det er den 15. januar og kunne være den
julegave du lige står og mangler at give til den du elsker.
Næste nummer er et jubilæumsnummer - 3.halvleg fylder 40 år.
Glædelig jul og et godt nytår
Michael Godsk
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Kolofon

Bestyrelse:
Formand, Peter Lærke Ravn
20 24 02 20 - 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, Birgitte Lønne Bloch
51 49 29 66 - birbitte@hotmail.com
Medlem, Anders Møller
20 66 88 52 - kaas0103@gmail.com

Eksponering i hallen
Pris for 1 x 2 meter
reklamebanner
•
Opstart banner 1.000 Kr.
•
Pr år 2.000 Kr.

SKIBET YOGA - for alle
Vi er kommet rigtig godt i gang
med YOGA FOR ALLE (kvinder/
mænd/yngre/ældre).
Onsdag fra 08:30 – 09:30 i Kabyssen
ved hallen
Vi fortsætter efter nytår, med opstart
5. januar 2022 og alle er velkomne. Du
skal ikke melde dig til – bare kom, den
første gang er gratis. Medbring din egen
yogamåtte hvis du har en, ellers har vi
måtter i hallen. Tøj: løst/behageligt tøj
du kan bevæge dig i, og strømper/bare
tær.

Vi får sved på panden og smil på læben.
Yogaøvelserne giver en stærk og
smidig krop og du får løsnet op for
spændinger.
Vi har fokus på styrke, stræk, balance
og åndedræt.
Vi arbejder med kropsholdning og
kropsbevidsthed ”mere krop - mindre
hoved”.
Du vil øge dine musklers styrke,
balance og smidighed. Og opnå
fysisk og psykisk velvære.
Er du på barsel – er du velkommen til
at have din baby med.

Klippekortet (10 x 350 kr.) kan
bruges både til yoga og crossfit.
Instruktør:
Ellen Meldgaard Pedersen
PS. Hvis du vil prøve at lave yoga
derhjemme, kan du starte med
vinterens udfordring – ”De fem
Tibetanere”.
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Gymnastiksæsonen i Skibet Hallen er godt i gang …
Gymnastikudvalget åbnede søndag
den 5. september kl. 20 op for
tilmeldingen til gymnastiksæsonen
2021/22 på hjemmesiden.
Mange forældre sad – heldigvis –
klar ved tasterne til at booke deres
barn/børn ind på de forskellige
gymnastikhold. Holdene blev hurtigt
fyldt godt op; dette til stor glæde for
gymnastikudvalget, instruktører og
hjælpere. Igen i år var der sat et max.
antal gymnaster på pr. hold, så det
var ”først til mølle” princippet.
I uge 37 skød vi for alvor sæsonen i
gang med gymnastikhold mandag/
tirsdag/onsdag og torsdag.
Om mandagen kommer 85 dygtige
gymnaster i hallen. Drenge og piger,
fra 0. – 2. klasse & 3. klasse og op,
mødes for at give den gas. De har
god energi og udstråler det både
rytmisk og ved spring på redskaber.
De dyrker gymnastikken gennem
serie – både sammen og hver for
sig. Vi krydser alt, hvad vi har, for at
de kan få lov at vise deres resultat i
Spektrum og Skibet Hallen i marts
2022.
Familiefitness ved Marion er et nyt
tiltag i gymnastikafdelingen. Her
købes et 10 turs klippekort og alle
over 12 år er velkommen på holdet.
Tag din mor, far, bror, søster, ven,
veninde eller andre med til en go’
motionsform – sammen. Ved at bruge
redskaber, vægte, puls og styrke er
der garanti for sved på panden.
Og der er også plads til DIG …
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Gymnastik er udvikling og opdragelse af individet gennem fysisk aktivitet.
Rytmepigerne 6. klasse og op
startede i september med 4
gymnaster. Desværre var det ikke nok
til at gennemføre holdet, så derfor
blev det nedlagt. Vi sender en STOR
TAK til Laura og Marie for deres
initiativ, iver og engagement.
Onsdag eftermiddag er Skibet Hallen
- igen - fuld af liv. De 47 Muslinger
(mor/barn) og 49 Skibsrollinger
(drenge/piger) får danset, hoppet,
leget og sunget. Redskabsbaner og
kolbøtter på måtterne giver smil på
læben blandt alle. Med fantastisk
opbakning og frivillig hjælp fra
forældre har Maria og Louise formået
at stable de største børnehold på
benene. Vi sender de varmeste roser
til jer.

Torsdag aften står der Crossfit på
programmet. Charlotte har gennem
årene styrket trofaste udøvere som
med høj intensitet og god musik får
rørt hele kroppen. Om det foregår
udenfor eller i hallen så bliver
kroppen strammet op ved brug af
egen vægt eller redskaber.
En effektiv time …
Julehilsner fra Gymnastikafdelingen
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Skibet IF – nu officielt Spring Sikker Forening …
Udover instruktørerne drejer
certificeringen sig også omkring de
fysiske rammer i træningen.
Her tales der om, at redskaber, der
benyttes i springgymnastikken, er i
forsvarlig stand. Dette gælder også
resten af træningshallen, hvor ingen
fejl og mangler må forefindes.
Dette kan forårsage ulykker og
skader ved almindelig brug. Det
sidste sikkerhedsmæssige aspekt
er beredskabsplanerne, hvis uheld
skulle ske.

På vores opstartsmøde i september
fik vi fornemt besøg af
Idrætskonsulent John Tamberg /
DGI Sydøstjylland. Han kom for at
overrække beviset på, at Skibet IF
nu er en Spring Sikker forening.
Et certifikat som fortæller, at Skibet
IF / gymnastikafdelingen har
gennemgået et certificeringsforløb
i samarbejde med DGI med henblik
på sikkerhed og kvalitet. Visionen for
denne certificering er, at Skibet IF skal
være et sikkert sted at sende sine
børn til springgymnastik. Instruktører
er sikkerhedsmæssigt uddannet på
minimum det niveau, de underviser
på. Kurser der gør instruktørerne
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kompetente på modtagning af
spring og giver dem øget viden
omkring træningsplanlægning og
sammensætning.

Her beskrives, hvordan instruktør,
gymnastikudvalg og bestyrelse skal
reagere og agere ifbm. personskader
– herunder førstehjælp, brand og
anden krise. Kvaliteten ligger i, at der
er nedskrevet procedurer, der
beskriver, hvordan foreningen
vil opretholde den nuværende
sikkerhed.
Certifikatet hænger i Kabyssen og
læs mere på: www.springsikker.dk
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NYT FRA HÅNDBOLD
Så blev det december – med
julehåndboldstævner og masser
af julehygge hos de yngste
håndboldspillere.
Det var stadig helt mørkt, da spillere,
forældre og trænere på U6-U7 holdet
en tidlig december morgen kørte
afsted til julestævne i Bramdrupdam.
Med bilerne godt læsset med
nissehuer og maskotter, var vi klar
til at give den fuld skrue på banen.
Rikke var med som træner og vi
spillede tre vildt gode kampe – hvor vi
var supergode til at spille sammen og
score mål. Efter den sidste kamp var
der medaljer til hele holdet.
Samme dag var både U8 holdet og
to U9 hold også afsted til julestævne
i Bramdrupdram. Efter opvarmning i
den store arenahal, var alle tre hold
klar til at gå ind og give den gas
i hver deres tre kampe. Der blev
spillet virkelig flot håndbold, hvor der
både blev vist finter, contraløb og
imponerende forsvarsspil. Det var et
stolt trænerteam, der efter kampene
kunne ønske spillerne tillykke med
deres velfortjente medaljer.
Hjemmestævneweekend U11 og
U13 holdene
Weekenden 4.-5. december stod i
håndboldens tegn i Skibet hallen.
Om lørdagen var U11 pigerne vært
for et stort hjemmehåndboldstævne
med besøg af en række andre
håndboldklubber. Og om søndagen
var det U11 drengenes og
U13 pigernes tur til at afholde
hjemmestævne. Begge dage blev der
spillet håndbold med stor intensitet
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og kampgejst – og der blev hentet
nogle flotte sejre hjem til Skibets
hold.

masser af frisk luft sammen med
familien – og måske en rund pakke
under juletræet…

Både ved dommerbordet og i
Kabyssen var der stor opbakning
fra forældregruppen og trænerne
– stor tak for det – det gav en
skøn stemning og er en super god
oplevelse for både vores egne hold
og modstanderhold, når der er
kaffe på kanden og pølsehorn og
æbleskiver på disken…

Og så er vi klar til at begynde
forårssæsonen lige efter nytår – med
god træning, spændende kampe og
masser af fællesskab i og uden for
hallen.

Forårssæsonen venter om hjørnet
– kom og vær med
Nu venter en velfortjent juleferie til
alle Skibets håndboldspillere og
trænere med masser af VM håndbold,

Vi har altid plads til nye børn/unge på
vores hold – så hvis du har fået lyst
til at prøve at spille håndbold, så kom
endelig og prøv at være med. Du kan
finde vores hold og træningstider på
Skibet-if.dk. Der er tre prøvegange og
½ kontingent efter jul. Vi glæder os til
at se dig.

Afdelinger
Badminton:
Karin Lunde Gjelstrup, tlf. 20 16 03 43
karinlg@live.dk
Fodbold:
Peter Lærke Ravn, tlf. 20 24 02 20
bette.ravn@gmail.com
Håndbold:
Camilla Jørgensen, tlf. 28 26 10 07
millemondo@gmail.com
Hockey:
Martin Jensen, tlf. 27 21 73 20

Hvis du har lyst til at give en hånd
med som frivillig, så er du også
meget velkommen – vi udvider nemlig
håndboldudvalget i det nye år og har
en sjov håndfuld håndboldaktiviteter,
som vi gerne vil deles med flere om.
Aktiviteterne kan let udføres (du skal
bruge 1-10 timer om året), giver smil
på læben og er samlet set med til at

skabe en fantastisk håndboldklub
for alle børn/unge i Skibet IF. Hvis
du er nysgerrig på at høre lidt mere,
så kontakt endelig Vicky (27368282)
eller Camilla (28261007) fra
håndboldudvalget.
Glædelig jul og godt nytår til alle

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

9

Floorballkvinder har fået ændret træningstid.
Fremover spiller vi hver torsdag og
søndag fra kl. 20 - ca. 21.30.
Man behøver ikke komme 2 gange
om ugen, men blot hvad der passer
ind i ens hverdag.
Der er fortsat mulighed for at komme
og afprøve om floorball for kvinder
er noget for dig, hvor der er 2 gratis
prøvegange.
Kom og vær med, hvis du har lyst til
at prøve en sjov omgang træning.
Du kan evt. kontakte Maria Ballegaard
på 60176070 eller Carina Knudsen på
61696051, hvis du vil vide mere, eller
har lyst til at komme og prøve.
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Toldbodvej 2, 7100 Vejle
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Senior fodbold i Skibet IF
Skibet IF har vokseværk i senior
fodbolden og ikke mindst i form af
en tilgang på hele 17-19 stk. U19
spillere op til sæsonstart i år.
Derudover har vi årligt en pæn
tilgang som heldigvis indtil videre
er større end afgangen, og til den
kommende sæson ser det lovende
ud med hele 70 aktive spillere og en
meget spændende trup for Serie 2
mandskabet, som får 3-4 nye spillere
tilført 1. holds truppen.
Sæsonen endte med 2 oprykninger til
både serie 6 og serie 4 mandskabet,
som var suveræne i deres puljer. I
serie 2 var forventningerne en top 2
placering, som også blev indfriet hvor
vi desværre og endda meget ufortjent
tabte play off kampen til FC Horsens
med 0-1, som for øvrigt efterfølgende
sendte VB ned i serie 2 med en 2-1
sejr.
Til den kommende sæson har vi
træner staben på plads, som kommer
til at bestå af Henrik Larsen for Serie
2, Claus Tønder for serie 3 og Rasmus
Krabbe for serie 5. Henning Brøchner
fortsætter som målmandstræner og
Michael Larsen hjælper til omkring 1.
holdet og undertegnede er holdleder
og træner samt back-up og alt mulig
mand i senior fodbolden.
Der er store forventninger til den
kommende sæson og specielt med
de mange nye unge spillere bliver
det ikke mindre spændende, da der
virkeligt er nogle dygtige spillere i
mellem, som blot skal modnes og
tilpasses i senior fodbolden.
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Tøjsponsor Fodbold- og event ved Oliver Lundgaard

Vi tror på en kanon sæson og vil
kæmpe for alle kommer i kamp
(måske der oprettes et 4. hold) og har
en forventning om at serie 5 kommer
i top 2, serie 3 gerne med en midter
placering og tankevækkende at de
kan komme til at møde 1. holdet fra

både VFC, Vinding, Kammeraterne
og Ammitsbøl. I serie 2 går vi denne
gang efter oprykning til serie 1
og lad os håber det lykkes, da vi
de 2 foregående sæsoner er endt
som nr. 3 og 2 som for øvrigt var
målsætningen.

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

Byens største seniorafdeling……
Der er trænings start lørdag den
29. januar kl. 13.00 i Balle og med
efterfølgende suppe i Kabyssen og
alle er velkomne og der er naturligvis
plads til nye spillere.

Tøjsponsor ved Tømrermester Karsten Ellerup

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!

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

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

Tarzanbane
Mega bordfodbold
Toiletvogne
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Universal Transport / Palles bageri Cup 2021
29 timers fodbold - 246 kampe –
1051 mål (tak til vores målsponsor
Fodbold & Event)
Den 26.-28. november blev vores
populære Universal Transport / Palles
Bageri Cup afviklet i Skibet Hallen.
November stævnet er drengestævne, og vi havde deltagelse af i alt
98 hold fra hele landet
– deri blandt 2 rene pigehold.
U6 / sandkasse – 8 hold
U7 – 10 hold
U8 – 12 hold
U9 – 12 hold
U10 – 12 hold
U11 – 12 hold
U12 – 12 hold
U13 – 8 hold
U14 – 12 hold
I alt deltog 20 hold fra Skibet IF, hvor
af flere af dem gik hjem med pokaler!
Hallen var hele weekenden fyldt med
glade tilskuere, som var vidner til
flere spændende kampe der måtte i
forlænget spilletid og straffespark.
På 1.sal var der godt gang i
Kabyssen – der blev bla. solgt i alt 58
kg. Pomfritter!
Stævnet er et de bedste i trekantsområdet. Der er altid en god
stemning og mange flotte præmiere
– samt et meget engageret
dommerbord, som ALTID er klar på
en kvik bemærkning!
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Det var et træt stævneudvalg der
tjekkede ud af hallen søndag aften.
En STOR TAK til alle vores sponsorer,
alle deltagende hold og trænere, alle
forældrene og ikke mindst de frivillige
der har hjulpet gennem weekenden!
Vi ses til næste stævne
Februar 2022

Universal Transport / Palles bageri Cup 2021
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Skibet qvinder
I oktober måned havde vi besøg
af Ulrik Overgaard, Præsten ved
Skibet Kirke
Ulrik fortalte om Skibet Kirke, der
jo har hørt under Haraldskær, som
Gehrdt de Lichtenberg erhvervede i
1751.fra 1700 tallet op til 1900.
Ulrik Overgaard fortalte om gamle
dage i Skibet, der blev også vist
billeder, hvor der var nogle der kendte
nogle på billederne, han fortalte om
købet af den nuværende præstebolig,
hvordan der var uenighed om købet
af boligen, men at man til sidst nåede
til enighed.
Vi glæder os til at høre historien fra
1900 op til i dag senere på året.
46 medlemmer var mødt op til mødet.
Kommende arrangementer:
6/12-2021 Gløgg og æbleskiver
3/1-2022 Nytårsmøde
7/2-2022 Bowling
7/3-2022 Evt. Modeshow
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MERE MILJØVENLIG
LEVERING FRA DIN
LOKALE REMA 1000

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
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Juletræsfest i Skibet Hallen
Waow! Vi kan næsten ikke
få armene ned efter en skøn
juletræsfest i november.
Efter et år med en alternativ
juletræsfest slog vi igen dørene
op til den traditionsrige og festlige
juletræsfest for alle borgere i Skibet
sogn og omegn, og hvilken fantastisk
dag det blev takket være jeres store
opbakning.
Dagen bød blandt andet på alt
lige fra en fantastisk tryllekunstner,
til bygning med LEGO, diverse
julerier fra Makerspace, koncert og
luciaoptog fra skolekoret samt besøg
af selveste julemanden.
Vi oplevede glade børn, forældre
og bedsteforældre, som alle tog del
i aktiviteterne og på den måde var
med at skabe en herlig dag.
Ingen juletræsfest uden hjælp og
støtte. Vi skylder derfor alle vores
sponsorer og frivillige en KÆMPE
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TAK for deres STORE hjælp og
indsats.
Vi glæder os til at se Jer alle sammen
til næste år, hvor vi igen vil byde Jer
velkommen i hallen til juletræsfest.
De bedste julehilsner fra
Juletræsfestudvalget

Sponsorpakker 2022
•
•
•
•
•

Bannerreklamer
Tøjsponsor
Annoncer
Web & SoMe
Og meget mere

Stenager
Stenager Forsamlingshus
Forsamlingshus
Udlejning:
Udlejning:
Anne-Marie
Schneider
- Tlf.
2509
0956
56
Stine
Holm Madsen
- Tlf.
404025
Formand:
Formand:
Hanne
Mette
Sørensen
- Tlf.
2128
60 13 05
Jørgen
Petersen
- Tlf. 75
88 20
Stenager Forsamlingshus - Knabberupvej 189, 7100 Vejle - www.stenagerforsamlingshus.dk
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Folkekær skuespiller synger det nye år ind i Skibet
Skibet Event igen dørene op til et
festligt musikalsk nytårs show.
Som tidligere år, har Skibet
Event entreret med det 16 mand
store blæseorkester fra Prinsens
Musikkorps, der i 2022 tager
på turne med den folkekære
skuespiller Rasmus Bjerg, under
stærk ledelse af den altid oplagte
og humoristiske dirigent René
Bjerregaard Nielsen.
Når Rasmus Bjerg indtager scenen i
Skibet Hallen lørdag den 15. januar
2022, er publikum garanteret en
underholdende musikalsk oplevelse
fra den folkekære spradebasse med
rødder i Vester Nebel, sydvest for
Vejle. Rasmus er kendt fra et hav
af film, tv-shows og teaterstykker,
hvor hans skæve humor får frit løb.
musikalsk har han også mange
talenter, hvor han bla. er kendt fra sin
hyldest turne til John Mogensen.
Hvor vidt John Mogensen er på
repertoiret i Skibet Hallen, er endnu
uvist, men sikkert er det når Prinsens
Musikkorps levere musikken, er
det en fryd for både øjne og ører
når de præsenterer velswingende
musik, krydret med en fantastisk flot
scenografi.
Prinsens Musikkorps er et
messingorkester med slagtøj og
består af 16 professionelle musikere.
Orkestret har til huse på Skive
Kaserne.
Musikkorpset tjener både Kongehuset,
Forsvaret og den danske befolkning.
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Derfor spiller orkestret både ved
officielle begivenheder samt egne
koncerter for et bredt publikum.

René fører taktstokken med kirurgisk
præcision og stor del humor, der får
publikum til at føle sig godt tilpas.

Prinsens Musikkorps er særligt
kendt for sin store musikalske
spændvidde. Orkestret spiller både
stemningsfulde kirkekoncerter og
festlige nytårskoncerter og mestrer
mange forskellige genrer.

Nytårs Show 2022
Sted: Skibet Hallen, Jennumvej 10,
7100 Vejle

René Bjerregaard Nielsen, er manden
der skal lede publikum godt igennem
det knap 2 timer lange show.

Billetter på www.skibetevent.dk

Tidspunkt: Lørdag den. 15 januar kl.
19:30

Nytårs shov
AFLYST

I Frivillighedens tjeneste
Nytårskoncert i Skibet Hallen er et stort setup, og der er mange opgaver der skal løses, lige fra oprydning, borddækning,
opsætning af scene og stole, udsmykning osv.osv. for at alt dette kan lykkedes, er der brug for mange frivillige
hænder.
Der er brug for hjælp fra Fredag den.14. til mandag den.17. Januar2022
Vi udbyder følgende spændende opgaver:
Dag		Tidspunkt		Beskrivelse						Varighed i timer

Pers.

Fredag		

1-2

Når det passer

Feje og oprydning ved hallens indgangsparti

1			

Fredag		Kl.17:00		Opsætning af Scene					1-1½			6-8
Fredag		Kl.17:00		Opsætning af stole					1-1½			4

Lørdag
Kl.12:30		
Loadin: hjælpe lydfolk med at tømme biler
2			
4
					samt opsætning (Ingen tunge løft)
Lørdag
Kl.18:00		Garderobe						3			2
Lørdag
Kl.22:00		
Loadout: hjælpe lydfolk med at fylde biler
1-1½			
4
					samt nedtagning (Ingen tunge løft)
Søndag
Kl.10:00		Nedpakning af scene				1			6-8
Søndag
Kl.10:00		Nedtagning af stole og bar				1			4
Mandag
aftales			Vask af champange glas				1			3-4

Nytårs shov
AFLYST

Vil du være med til at skabe succesen,
så meld ind allerede nu på
mailadressen: frivillig@skibetevent.dk
eller kontakt Peter Lærke Ravn på
61482052

Alle frivillige der giver en hånd, er
velkommen til at overvære koncerten
fra u-nummereret plads.

De bedste hilsner Skibet Event
Tina Søgaard, Maybritt Dyring, Klaus Skov
Ulla Kristensen, og Peter Lærke Ravn

Skriv gerne hvilken opgave du kunne
tænke dig at hjælpe med.
Som frivillig gør du en forskel, idet
at overskuddet fra koncerten går
ubeskåret til udviklingen af Skibet
IF til stor glæde for alle i vores lille
lokalsamfund, og som bonus får du
nogle hyggelige timer sammen med
andre frivillige, hvor vi snakker på
kryds og tværs, og derved udvikler
vores netværk.
21

GUL folkeFEST i Skibet 2. og 3. juli 2022
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
d. 2. og 3. juli 2022, da der er dømt
GUL FEST i Skibet.
Det bliver helt specielt, når Tour de
France feltet næste år kommer til
Skibet - det er en god anledning til at
mødes og hygge sammen.
Derfor er vi en flok, der er i gang med
at planlægge en GUL folkeFEST, som
skal samle vores område til hygge,
fællesskab og selvfølgelig fejring af
Tour de France feltet, når det kommer
forbi Skibet. Som det er traditionen i
Tour de Frances hjemland Frankrig,
så starter vi festen op allerede om
lørdagen - dagen før feltet kommer
forbi.
Vi har forskellige ting på
tegnebrættet og arbejder på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storskærm hvor man sammen
kan følge løbet
Tour de Skibet cykelløb for cykelmotionister og andre entusiaster
Børne-familie cykelløb
Fransk jazz, ost og rødvin i
Forsamlingshuset
GULbar med læskende GULE
drinks
Frankofil fællesspisning og
folkefest med live musik i det
store cirkustelt
Fransk hot-dog bar
God kaffe og croissanter
…

Vi håber, at det lyder festligt og fransk og vi håber selvfølgelig også, at I vil være
med til at skabe en GUL folkeFEST.
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Vi har lavet et spørgeskema, hvor
du kan komme med din mening om,
hvad der skal være på programmet
eller komme med dine egne idéer.
Du finder spørgeskemaet på: https://
bit.ly/3lYv7go

fællesspisning i forsamlingshuset,
hvor vi vil fortælle mere om vores
planer og hvor vi sammen kan
drømme videre om, hvad en god GUL
folkeFEST skal bestå af - så sæt også
kryds i kalenderen denne dag.

Du kan også følge med på https://
www.facebook.com/GULFEST-109299038272082 , hvor vi
løbende vil informere om, hvad der
kommer til at ske.

Håber vi ses og at hele vores område
vil være med til at give en hånd, så vi
kan lave et brag af en GUL FEST.

Onsdag d. 19. januar holder vi GUL

/ den GULE planlægningsgruppe

Vive le Toue

68693

Vidste du,
at Danmarks
næstmest sælgende
ejendomsmægler
ligger i Vejle?
Som kommende boligsælger kan du udnytte de muligheder,
som det giver, ved at bestille en gratis salgsvurdering af din bolig
hos home Vejle på tlf. 75 822 811 eller mail vejle@home.dk

Boligmarkedet har ALDRIG været bedre.
Vi kan også sælge for dig!

Kilde: finans.dk/finans2/ECE12610581/top-10-danbolig-i-holbaek-er-landets-bedst-saelgende-ejendomsmaegler

DAMHAVEN

Jesper F. Guldmann

rd & HansenVEJLE
P/S
v/ Lynggaard & Hansen P/S
5B

me.dk
811

Damhaven 5B
7100 Vejle
vejle@home.dk
Tlf. 75 822 811

Patrick Ø. Buchholdtz

Michael Bygge Ottesen

Jens Strunk Mouridsen

Rasmus Bolund Enggaard

Mads Skov

Pedersen

Jesper

Patrick

Michael

Jens

Rasmus

Mads

glerkæde for Danske
Bank koncernen for Danske Bank koncernen
Ejendomsmæglerkæde
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Champagnebrunch på Haraldskær

Champagnebrunch på Haraldskær

Bliv forkælet med kulinariske oplevelser fra øverste skuffe.
Nyd en skøn brunch i rigtig herregårdsstemning og med et
glas bobler ved din side.

pagnebrunch på Haraldskær
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