Sdr. Harritslev Beboer- og Idrætsforening
I august var vi ude med programmet for det næste års tid i foreningen.
Vi håber, at der er noget, der har din interesse.
Virksomhedsbesøg bliver i år hos Nordjyske Jernbaner på Skydebanevej 1 i
Hjørring, onsdag d. 11. oktober kl. 19:00. Tilmelding senest onsdag d. 4. oktober til
Jørgen Jensen på tlf. 2128 7733. NJ giver en kop kaffe.

Noget af det nye i år er muligheden for at spille krolf på Sportspladsen.
Der var introduktion til spillet den 10. og 17. august med stor tilslutning, så det
ligner en succes. Krolf kan spilles hele året, så der er gode muligheder for at få
motion og frisk luft samtidig med, at du bliver bedre og bedre til at spille.
Er du interesseret, så henvend dig til Hans Pedersen eller kom ned på Sportspladsen
en torsdag kl. 15:00 for at se, hvad det er for noget og meget gerne prøve det.
Håndarbejdsaften i Huset er allerede startet tirsdag, den 26. september kl. 19.00.
Volleyball i Hundelev starter tirsdag, den 3. oktober kl. 20.00.
Svømning i Løkken-Hallen starter mandag, den 23. oktober kl. 18.00.
Omklædning er åben fra kl. 17.45.

Første arrangement i øvrigt er Banko i Huset den 25. oktober kl. 19.30.
Hvis du ikke har fået programmet, eller det er blevet væk, kan du finde det på vores
hjemmeside www.sdr-harritslev.dk eller kontakte Ole Alstad på tlf. 3024 7166. Så
kommer vi med et eksemplar.
Vi synes, at der også i de kommende år skal være en forening i Sdr. Harritslev, så vi
på den måde kan styrke sammenholdet og mødes til forskellige arrangementer og
aktiviteter.
Du kan indbetale grundkontingent (kr. 50,00 pr. person) og/eller deltagergebyr til
konto 9070 150 02 04474 (husk at anføre navn).
Efter d. 1. november 2017 kan du også bruge Mobile Pay til 81906 (husk at anføre
navn).
Eller du kan vælge at betale kontant direkte til kassereren, Henrik Holm.
Vi glæder os til en rigtig god sæson.
Venlig hilsen fra
Bestyrelsen

