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Gymnastik - Tak for sidste sæson

GYMNASTIKKEN I SKIBET IF HAR STOR SUCCES !!!!!!!!
Men…. Vi står overfor store udfordringer inden længe !!!!

Nye instruktører savnes.
Foreningen har i indeværende sæson rigtig mange børn, som går på vores hold, det er dejligt.
Men skal vi kunne tilbyde hold sæson 2020/21, hvor alle børn bliver udfordret og får en god
oplevelse med at gå til gymnastik, kræves der naturligvis instruktører. Vi har på holdene mange
hjælpeinstruktører tilknyttet, både unge og voksne – og det er jo helt fantastisk…… men det
kræver også at der er nogle voksne instruktører, som tager ansvaret for planlægning og afvikling
af træningerne.
Til kommende sæson mister flere hold deres instruktører helt eller delvis. Det drejer sig om
Muslingerne, Skibsrollingerne, Spring/rytme 2-3. kl. og Spring/rytme 4 kl. og opefter.
For at kunne tilbyde gymnastik til ovennævnte hold, SKAL der findes nye instruktører inden sæson
20/21 starter op.

Bedre sent end aldrig 😊
Gymnastiksæsonen 2019/20 blev
desværre ikke en vanlig sæson.
Det blev i hvert fald ikke med den
afslutning vi havde planlagt, glædet
os til og håbet på. Det betyder dog
ikke, at vi ikke kan se tilbage på en
fantastisk sæson med masser af
gode og sjove timer i hallen.
Der blev på børneholdene givet max
gas. Mange nye små gymnaster
kom til og startede på muslingerne.
Mange tidligere muslinger startede på
skibsrollingerne og skulle til at klare
sig selv til gymnastik uden mor og
far at holde i hånden. Det klarede de
også super flot.
Mandagsholdene forsøgte sig med at
opdele piger og drenge lidt mere i de
daglige træninger. Dette var for alle
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Kontakt endelig gymnastikudvalget for yderligere oplysninger.
sjovt og lærerigt og gjorde også, at
børnene nogle gange efterspurgte at
træne sammen igen, – det var rigtigt
positivt at opleve.

Denne sæson blev også en
sæson, hvor vi desværre siger
farvel og tak til flere instruktører
og udvalgsmedlemmer, som
har været en stor del af Skibet
Vores rytmepiger voksede i år og blev gymnastikafdeling i mere end 20 år.
et hold på 20 piger der planlagde 5
opvisninger i løbet af marts måned,
De startede da deres børn var
hvilket de det meste af sæsonen
små og skulle gå til gymnastik. De
målrettet arbejdede henimod.
voksede med dem og selvom deres
børn voksede ud af foreningen, blev
Også på voksensiden er mange i
de år efter år ved med at komme i
Skibet heldigvis blevet glade for
hallen og lære børn i Skibet glæden
vores tilbud om både crossfit og
ved gymnastikken.
yoga.
Dorte, Karsten, Lone og Tine – Vi
Vi ser tilbage på en fantastisk sæson siger tusind tak for jeres kæmpe
med masser af god gymnastik og
arbejde og indsats i Skibet
nogle børn der har arbejdet hårdt
gymnastik. Jeres engagement, tid
på programmet til den opvisning
og glæde ved gymnastikken vil blive
de desværre aldrig fik lov at vise. Vi
savnet.
håber, at i derhjemme har fået lov at
se lidt på stuegulvet 😊

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget.
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Crossfit
Crossfit starter igen torsdag den 20.
august.

Bemærk ny træningstid:
Torsdage fra 19.00 til 20.00
Vi træner udendørs, så længe vejr og
lys tillader.
Der er fokus på både styrke- og
konditionstræning, enten vha
egen kropsvægt eller med diverse
vægte/redskaber, til god musik og i
varierende intervaller, så træningen
altid er effektiv og aldrig bliver
kedelig.
Du er velkommen til at komme forbi
til en gratis prøvetime eller 2, så du
kan se, om Crossfit er noget for dig.
Om du er i topform eller kageform gør
ingen forskel - Alle kan være med, og
alle vil blive udfordret!
Hvis du ikke allerede er medlem af
Facebookgruppen: Crossfit i Skibet,
er det en god ide at blive det, da
informationer om holdet kommer
hurtigst igennem her.
Klippekort til holdet købes via Skibet
IF’s hjemmeside. Kortet må gerne
deles, så hank op i din mand, din
nabo eller din teenager og kom ned i
din lokale hal og få sved på panden!
Venlig hilsen
Charlotte Dupont

YOGA FOR ALLE (kvinder/mænd/yngre/ældre)
Onsdag fra 8.30-9.30 i
hallen (ved kabyssen)
Opstart 2. september 2020.
Vi starter på anden sæson med yoga i
Skibet onsdag d. 2. september 2020.
Første sæson sluttede alt for tidligt,
som alt andet - pga. corona. Men inden
havde vi et meget blandet hold, hvor der
er plads til alle. Det er hyggeligt og vi får
sved på panden.
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 arbejde på at få
bedre fysisk og psykisk velvære.

Er du på barsel – er du velkommen til at
have din baby med.
Hvis barnet sover - kan barnevognen
stå lige uden for vinduerne, eller være
med i rummet (til stor glæde for os
andre :))
Det er ikke nødvendigt med tilmelding,
bare kom! Se om det er noget for dig.

Du behøver ikke være med fra starten,
kom når det passer - nye/gamle
yogaudøvere er altid velkomne gennem
hele sæsonen.
Klippekort kan købes via conventus
(klippekortet kan bruges både til yoga
og crossfit)
Instruktør: Ellen Meldgaard Pedersen

Vi arbejder i gymnastikafdelingen på højtryk for,
at være klar til den nye sæson med gymnastik i Skibet.
Så hold øje med Skibet if´s hjemmeside, FB gruppe og fysiske plakater, hvor holdoversigten
bliver lagt op snarest.
Vi glæder os til en skøn sæson.
Gymnastikudvalget.
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Så begynder håndbold igen!
Vil du være en del af holdet?

Træningstider
I sæson 2020-2021 kan du spille på følgende håndboldhold:
• U6-U7 mix (årg. 2014-2013): Torsdag kl. 16-16.45 (opstart torsdag 3.9)

Velkommen til Skibet Håndbold.
Vi glæder os til at se en masse
håndboldstjerner i hallen til sjove, nye
håndboldoplevelser i sæson 2020-2021.

• U8-U9 mix (årg. 2012-2011): Tirsdag kl. 15.30-16.30 (opstart tirsdag 1.9)
• U11 drenge - U13 piger (årg. 2010-2007): Tirsdag 16.30-17.45 og Torsdag 17.45-19.00 (opstart
tirsdag 11.8)

Der er mange gode grunde til at
begynde at spille håndbold. Her er
et par bud på, hvorfor vi kæmper for
god håndbold:

• U11 drenge -U13 drenge (årg. 2010-2007): Tirsdag 17.45-18.45 og Torsdag 16.45-17.45 (opstart
tirsdag 18.8)
• U15 drenge (årg. 2006-2005): Tirsdag 18.45-20.00 og Torsdag 17.45-19.00 (opstart tirsdag 18.8)

Sjov & Kammeratskab
Udfordring & Fair Play
Håndbold & Klubånd.

• Damer: Torsdag kl. 20 (tid og opstartsdato annonceres på www.skibet-if.dk)
• Herre: Torsdag (tid og opstartsdato annonceres på www.skibet-if.dk)

Vi håber at se dig og din familie i
hallen og kan garantere, at du vil få
mange sjove timer og mange gode
kammerater i Skibet Håndbold. Vi
vil i hvert fald gøre vores for, at det
lykkes!

Stenager
Stenager Forsamlingshus
Forsamlingshus

Alle er velkomne – du møder
bare op - og der er altid tre gratis
prøvegange.

Formand:
Formand:
Hanne
Mette
Sørensen
- Tlf.
2128
60 13 05
Jørgen
Petersen
- Tlf. 75
88 20

Info om hold og tilmelding kan ses på
www.skibet-if.dk fra midt august.

Udlejning:
Udlejning:
Anne-Marie
Schneider
- Tlf.
2509
0956
56
Stine
Holm Madsen
- Tlf.
404025

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

Håndboldtrænere søges
Vi står klar med et stærkt hold af håndboldtrænere til den nye
sæson – men kunne godt bruge et par ekstra trænere
til vores trænerteams.
Så kunne du have lyst til at hjælpe 1-2 gange om ugen og til
kampe ind imellem, så hører vi meget gerne fra dig.

På gensyn i hallen!
Håndboldudvalget
Mette, Vicky og Camilla (28261007)

Vi kan hjælpe med god sparring, kurser og masser af
håndboldglade børn og unge.
Kontakt Camilla på 28261007, hvis du vil høre mere.
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Fodboldopstart U13
U13 melder klar til efterårets sæson,
som byder på en masse kampe.
Vi er tilmeldt i 2 rækker ved DBU: et
hold i Liga 3 og et hold i C-rækken.
19 kampe i alt, som fordeles på
vores 17 velspillende drenge. Vi har
10 kampe på hjemmebane og håber
på vanlig stor opbakning fra vores
fantastiske forældregruppe, som vi
nyder at have med både til hjemmeog udekampe.
Vi skulle have været til Holland i
påsken, men den tur er udskudt til
påsken 2021 pga Corona. Lækre
hoodies var bestilt og de bliver flittigt
brugt. Vi vil i den forbindelse gerne
takke vores sponsorer:

ID Identity
Scanview
Tornbjerg Schou
Tømrer Alkærsig
Vi har dette forår også fået nye
træningsdragter til holdet og vil I den
forbindelse gerne sige tak til vores
sponsorer:

Danske Bank
Home
Penta advokater
Vi træner mandage kl. 17.00-18.30
og onsdage kl. 16.30-18.15. Onsdage
mødes vi altid ved Flodhesten til en
løbetur inden vi går på boldbanen.
Skulle der være flere drenge, der
har lyst til at være med, er de meget
velkomne til at møde op til træning.
U13-trænerteam
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Afdelinger

Fodboldopstart U11 drenge og piger
U11 drenge (og piger der vil være
med) b-c

Badminton:
Kurt Nørgård, tlf. 75 82 32 19
kurt_norgaard@hotmail.com

Træning er startet tirsdag den 11
august - der trænes tirsdage 16.3017.45 og torsdage 17.00-18.15

Fodbold:
Søren Brink, tlf. 41 73 72 32
szachob@hotmail.com

DBU Turnering 8 mands starter den
22. august og vi har pt 10 forventningsfulde
drenge og piger som glæder sig til
kampene .

Håndbold:
Camilla Jørgensen, tlf. 28 26 10 07
millemondo@gmail.com
Hockey:
Martin Jensen, tlf. 27 21 73 20

Vi har det sjovt og der slides hårdt for
at komme i god form til kampene .
Vil du også være med så ring til os

Idræt i dagtimerne
Mogens Johansen, tlf. 40 19 06 84
mogens.johansen7100@gmail.com

Trænerteamet
Marcus Petersen – Christoffer Jørgensen
Hjælper - Claus 61229282

Hvad får du ud af at benytte home Vejle,
som er én af Danmarks bedst sælgende
ejendomsmæglerbutikker?

Massiv markedsvolume, som hver dag sikrer vores boligsælgere ﬂotte salgspriser.
Adgang til rekord mange købere, bl.a via vores store køberkartotek og netværk.
6 dynamiske mæglere, som ALLE bor i Vejle og derved kender lokalområdet 100%.
Du får naturligvis koblet din egen personlige mægler på i hele salgsforløbet, som vil
følge din sag tæt og løbende drøfte nye ideer til salgstiltag, hvis det bliver nødvendigt.
Ingen elever eller lignende fremviser din bolig – kun uddannet personale, som alle bor i Vejle.

VEJLE - DAMHAVEN
v/ Lynggaard & Hansen
Damhaven 5B
7100 Vejle
vejle@home.dk
Tlf. 75822811

Gymnastik:
Lone Pedersen, tlf. 22 12 74 60
lone.p@profibermail.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. 40 43 22 77
sole.vallentin@gmail.com

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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HOCKEY
HOCKEY
for
mænd
for mænd

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

Så svinger herre-holdet hockeystaven igen, samme
Du er velkommen, bare møde op i indendørs tøj/sko
tid som altid:
mandag kl. 20-22 i Skibet Hallen
– 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
stævner tøj/sko
og
er velkommen,
bare møde
opi enkelte
i indendørs
derudover holder vi gerne et par hyggelige fester.

Du
– vi har stave til udlån. Vi garanterer for, at du får sved
på panden og et godt grin i samvær med en flok
Vi ses!
glade Skibet-mænd. Vi deltager
i enkelte stævner og
Martin Jensen
27217320 / martijens@godmail.dk
derudover holder vitlf.gerne
et par hyggelige fester.
Find os på Facebookgruppen: “Indendørs Hockey for Mænd i Skibet”
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De sejeste frivillige bor i Skibet!
I Skibet er der et stærkt fælleskab og nu er tiden endelig kommet til at vi kan
mødes igen og nyde hinanden til Skibet Sommerfest. Men for at skabe årets
fedeste fest med masser af forskellige aktiviteter, har vi brug for mange
hænder. Til alt fra opsætning af telte, betjening af boder, borddækning,
hoppeborg vagter, oprydning, nedtagning og meget mere.
Find Frivillig Listen på vores Facebook side og meld dig på en vagt.
Ved spørgsmål, kontakt Hanne Mette på mobil 21601305.
Vi løfter i samlet flok!

FACEBOOK.COM/SKIBETSOMMERFEST
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Pressemeddelelse - Skibet Revyen
Den 25. og 26. september udskudt premiere på Skibet
Revyen 2020.
Premieren på Skibet revyen 2020 var
fastsat til den 13. marts, og i løbet
af kort tid fik vi solgt rigtig mange
billetter, men som vi alle ved, så
måtte vi ganske få dage før, aflyse
det hele, ligesom alle andre måtte, på
grund af corona-virussen.
Vi har så tjekket i alle kalendere, og
fastsat en ny premiere til den 25.
september og forestilling den 26.
september.
For at sikre rigelig med plads af
hensyn til smittefare, har vi så valgt
at revyen igen vil blive spillet i Skibet
Hallen.
Inspireret af, at vi ellers ville have
flyttet revyen til skolen, har vi kaldt
revyen, fra 1. klase til 2020.
Vi har for sjovs skyld lavet et billede af
holdet, som det ville have set ud, hvis vi
var gået i den samme klasse, ved siden af
hvordan de dygtige aktører ser ud i 2020.
Vi har som sædvanlig taget en række
aktuelle emner under behandling,
hvad med sproget,? hvordan er
det lige at være forældre til Greta
Thunberg? er folkekirken fulgt med
tiden? er Bornholmerne stadig med?
hvad kommer en bedemand ud for?
og meget mere, og så byder vi også
på et forrygende ABBA potpourri.

Billetterne som allerede er solgt
til den 13. og 14. marts gælder
selvfølgelig til den 25. eller 26.
september, men det kan også lade
sig gøre at købe billet, da der stadig
er pladser.
-Og vi har selvfølgelig håndsprit og
hvad der ellers skal til for vores alles
sikkerhed.
Venlig hilsen
Kirsten Mikkelsen

20

21

Nyt fra Skibet Event
Forår og sommer har vi været
plaget af Covid-19, og vi har derfor
ikke kunne lave aktiviteter i Skibet
event.
Vi har endnu engang fået mulighed
for at afholde et nytårsshow, og det
glæder vi os rigtig meget til. Mon ikke
alle syntes at 2021 skal starte festlig,
og hvad er bedre end at mødes til en
musikalsk oplevelse.
Som det ser ud på nuværende
tidspunkt, får vi mulighed for at
opleve den altid humørfyldte og
dybt musikalske Rasmus Bjerg
sammen med det fantastiske
velspillende orkester fra prinsens
musik korps, under stærk ledelse af
den humoristiske og veloplagte René
Bjerregaard Nielsen.
Vi regner med det bliver Lørdag
den 16. Jan. 2021. Kl. 19.30 i skibet
hallen.
Ingen ved hvordan verden ser ud,
når vi skriver januar 2021, vi håber
selvfølgelig at der er så meget styr
på Covid-19 at vi trygt kan mødes
om den festlige tradition, som nytårs
koncerten er.
Hold dig opdateret omkring
nytårskoncerten på www.skibetevent.
dk eller på vores facebook side
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Eksponering i hallen
Pris for 1 x 2 meter
reklamebanner
• År 1
3.000,• År 2
2.000,- pr. år
Aftalen gælder 3 år

Rådgivning i øjenhøjde
Hvis du også gerne vil være en af Danmarks
mest tilfredse kunder, så book et møde på
midspar.dk/book
Skift til Middelfart Sparekasse fordi:
• Vi er det pengeinstitut i Danmark,
som har de mest tilfredse kunder
• Vi tilbyder personlig rådgivning og
har plads til alle
• Vi tilbyder rådgivning fra kl. 8 til kl. 18
• Vi er en del af lokalsamfundet og
støtter de lokale foreninger

Vejle afdeling · Vestre Engvej 1A · 7100 Vejle
75 83 66 66 · midspar.dk/vejle

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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Skibet Makerspace -

vores fælles hobbyrum/værksted

Har du lyst til at bygge, skabe
og være kreativ sammen med
andre, så er Skibet Makerspace
lige noget for dig.
Skibet Makerspace er nemlig
vores fælles, offentlige hobbyrum/
værksted i Skibet og endelig har
vi fået et sted, hvor tanker og
idéer er blevet til virkelighed. Med
en placering på Jennumvej 64
er vi blevet naboer til Stenager
Forsamlingshus, hvilket passer os
rigtigt godt.
Vi er også dejlig tæt på skole,
børnehus og bussen stopper
næsten ved døren.
Mulighed for sammen at male, sy,
bygge...
Vi er kommet ret langt med at
sætte vores nye gamle hus i stand
indvendigt og vi er også kommet ret
langt med at bygge en ny bygning,
som huser vores nye træværksted.

I vores have er et grønt fællesskab
spiret frem, og her kan man
plante og dyrke sammen. Der er
også kommet gang i forskellige
aktiviteter og i øjeblikket er der
interessegrupper, der arbejder
med maleri, tekstil/strik, digital
produktion og træ, hvilket er de
aktiviteter, der bliver tilbudt fra
start.
Grupperne er i gang med
at planlægge aktiviteter og
arrangementer samt indkøb af
redskaber og materialer.
24

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

vores fælles hobbyrum/værksted

Hvis du synes, at nogle af disse
aktiviteter lyder spændende, så
skriv til Anders på
skibetmakerspace@gmail.com,
så kan han sætte dig i forbindelse
med kontaktpersonen fra den eller
de grupper, som du er interesseret
i.
Skriv også, hvis du har lyst til at
komme forbi og se vores sted.
Bliv medlem og støt
Alle er mere end velkommen
til at blive medlem af Skibet
Makerspace.
Som medlem får du adgang til
alle de faciliteter, der er en del af
vores fælles hobbyrum/værksted.
Det koster 300 kr. for en enkelt
person og 500 kr. for en husstand
at være medlem for et helt år.
Hvis du er interesseret i at blive
medlem, så klik ind på www.
skibetmakerspace.dk/blivmedlem.
På forhånd tak.

Følg os på:
www.skibetmakerspace.dk eller
www.facebook.com/skibetmakerspace
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Skibet Makerspace
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Kom til

Åbent hus

Kig
forbi
23. februar

Der er lækre smagsprøver
fra lokale producenter,
og børnene kan slå
katten af tønden.

Hold festen i herskabelige rammer
Inviter dine gæster til fest på Haraldskær Sinatur
Hotel & Konference, hvor de historiske herregårdsbygninger fra 1434 danner charmerende
rammer om jeres fest. Glæd jer til festlige timer
i de lyse herregårdsstuer eller under hvælvingerne
i Haraldskælder, hvor gastronomi og stemning
går op i en højere enhed og giver jer en sanselig
oplevelse.

Festarrangement
Velkomstdrink, sæsonens menu serveret
med husets vine samt isvand. Kaffe/te og
sødt. Natmad. Blomster og levende lys.
3 retter 950,4 retter 1034,5 retter 1125,-

abelige rammer på Haraldskær
Kontakt os på 76 49 60 00, så vi sammen kan planlægge din fest.

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

r Hotel
Festarrangement
festen
i herskabeligerammer
rammerpå
på Haraldskær
Haraldskær
oldHold
festen
i herskabelige
ninger
Velkomstdrink, sæson

