
Sdr. Harritslev Beboer- og Idrætsforening  - Program 2015-16 
 

 
 

Beboeraktiviteter: 
 
Fredagsgrillaften på sportspladsen  
- fredag d. 11. september 2015 kl. 17:00 
Det kom jo faktisk ret mange sidst vi havde fredagsgrill – så vi følger op 

på suksessen. Alle er  velkomne til boldspil, leg og at nyde sin 

medbragte grillmad. Foreningen sørger for at grillen er varm ca. 17:30. 

(Aflyses hvis vejret bliver helt umulig.) 

 

Virksomhedbesøg - hos MarineShaft i Hirtshals onsdag 30. september 
kl. 17:00 - fælles kørsel fra HUSET kl. 16:30 
MarineShaft er eksperter på store propelleraksler og rorstammer og en 

masse andet stort, langt og spændende... Vi får først en introduktion 

med kaffe og småkager, der efter skal vi på rundvisning som afsluttes 

med smørrebrød. Oplægget hos Marine Shaft tar ca. 2 og en halv time. 

De vil gerne vide ca. hvor mange der kommer, så ring eller send en 

besked til Jørgen på tlf. 2128 7733 eller Ole på tlf. 3024 7166.  

 
Hobby- og håndarbejdsaftener tirsdage kl. 19:00 
I år mødes vi følgende aftener:  

29. september 2015  20. oktober 2015   

24. november 2015  15. december 2015  

26. januar 2016  23. februar 2016  

15. marts 2016  26. april 2016 

Foreningen laver kaffe/te, tag evt. selv brød med. Den første aften 

tager I det håndarbejde og lign. med, som I p.t. har gang i, så vi alle kan 

se det og blive inspireret. 

 
Bankospil i HUSET - onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19:30 
Kom og vind fine gevinster. 1 plade koster kr. 10,- og 3 plader kr. 25,-. 

Kaffebord kr. 30,-.  
 
Julefrokost/Grønlangkålsgilde i HUSET - lørdag d. 14. november 2015 
kl. 19:00 
Der bliver serveret sild, grønlangkål og risalamande. Derefter kaffe. Pris 

pr. kuvert kr. 100,-. Kun for foreningens medlemmer. Drikkevarer 

sælges til favorable priser.  

Tilmelding af hensyn til maden – senest søndag den 8. november til: 

Leo Toft tlf. 9899 8113 eller Jørgen Jensen tlf. 9899 8205 

 

Bankospil i HUSET - onsdag d. 20. januar 2016 kl. 19:30 
Kom og vind fine gevinster. 1 plade koster kr. 10,- og 3 plader kr. 25,-. 

Kaffebord kr. 30,-.  
 
Fastelavnsfest i HUSET - søndag d. 7. februar 2016 kl. 14:00 
Vi slår katten af tønden. Kaffe/sodavand og fastelavnsbolle. Slikposer til 

børnene. I år er der også voksentønde. 

Pris: Børn kr. 30,- og voksne kr. 40,-. 



 
Generalforsamling i HUSET - mandag d. 25. april 2016 kl. 19:30 
 

Sommertravetur - mandag d. 6. juni 2016 kl. 19:00  
Husk selv at medbringe kaffe. 
 

Idrætsaktiviteter: 
 
Familiesvømning i Løkken Idrætscenter - hver mandag kl. 18:00-19:00 
Første gang bliver mandag d. 19. oktober 2015, sidste gang bliver 

mandag d. 14. marts 2016. 

HUSK at der ikke er svømning i uge 53, 7 og 8.  

Omklædningen er åben fra kl. 17:45.  

Deltagergebyr børn og unge 0-25 år kr. 100,- 

Deltagergebyr voksne kr. 350,- 

 

Volleyball for mænd - hver tirsdag kl. 20:00-21:00 
Volleyball starter første gang tirsdag 29. september 2015 kl. 20:00, 

sidste gang bliver tirsdag 15. marts 2016. Det er ikke volleyball i uge 

42,53, 1 og 8.  

Træner er Henrik Holm. Sted: Hundelev skole. Deltagergebyr kr. 300,- 

 

Løbetræning - hver onsdag kl. 17:00 fra ”HUSET” 

 

Foreningen: 
 

Medlemskontingentet er kr. 50,- pr. person. Medlemskontingentet og 

deltagergebyrer kan indbetales via giro indbetalingskort, eller direkte 

til den der leder aktiviteten eller til vores kasserer. Du kan også 

innbetale til konto nr. 9070 1500204474, HUSK at skrive dit navn.  
 
Beboer og idrætsforeningens bestyrelse: 
Leo Toft  formand tlf. 2615 8113 

Jørgen Jensen  næstformand tlf. 2128 7733 

Henrik Holm   kasserer  tlf. 4016 7317 

Ole Alstad   sekretær  tlf. 3024 7166 

Camilla Osmundsen  medlem  tlf. 2420 0856 

Ole Sørensen   medlem tlf. 2162 7289 

 

Vil du leje "HUSET" på Åstrupvej 574: 
Helle Jakobsen   tlf. 5155 7335

www.sdr-harritslev.dk  

 

OPTJEN MIKROSPONSORATER TIL SHBIF MED DIT 

DANKORT  
 

Bliv KlubLiv Medlem og hjælp os til flere sponsor-kroner, når du handler med dit Dankort. Det koster dig ikke en krone, 

men når du handler hos KlubLiv Sponsorer betaler de automatisk sponsorstøtte til os.  

 
 
Tilmeld dig på www.klublivdanmark.dk 


