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Å R E T  D E R  G I K  2 0 2 2
2022 har været et fantastisk år, med masser af fodboldhygge 
og sociale arrangementer for alle i lokalsamfundet. 

I år fik vi for første gang afholdt fastelavn i Korsholm IF med 
masser af fremmødte, seje udklædte børn og forældre. Derud-
over fik vi prøvet kræfter med fodboldskole i påsken i samarbej-
de med Fodbold-Event, hvor der var masser af hygge, kamme-
ratskab og masser af fodbold for de mindste. 

Sankt Hans blev ogå afholdt for første gang med meget stor 
opbakning fra lokalområdet. Blå himmel, bål glade børn og 
voksne som samles på banen og ved bålet med sang..

Vi er meget stolte af, at vi igen kunne arrangerer vores årlige 
sports/sommerfest. Med Firmafodbold, loppemarked, Tour de 
KIF, pasta/kødsauce, Dj Chris, ACOUSTICA. Det blev igen i år et 
brag af en succes. 

Halloweenløbet blev for andet årafholdt i Korsholm IF, frivillige 
havde pyntet klubben, lavet ruten med forskellige aktiviteter. 
En ”uhyggelig” dag med flotte og kreative udklædninger voksne 
som børn. 

I Korsholm IF, har vi haft et travlt år med fokus på masser af 
fodboldhygge, projekter og udvikling, samt sociale arrangemen-
ter for alle i lokalsamfundet. Sidst men ikke mindst har vi af-
holdt idéaften sammen med trænere og holdledere, som arbej-
des videre på i 2023.

2022 blev året, hvor vi haft stor fokus på at skabe oplevelser, 
sammenhold i form af vores forskellige arrangementer og det 
må man sige at er lykkedes for os. 

Vi vil gerne fra bestyrelsen endnu engang sige tusind tak 
til alle de frivillige, vores fantastiske sponsorer i ver-
dens bedste by. - Tak for jeres meget store opbakning til 
alt hvad vi har afholdt i år.

Vi ønsker Jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.
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K I F ’ S  F R E M T I D
Her til aften, blev der brainstormet og delt tanker og ide-

er i Korsholm IF. Det blev til nogle fede timer, med kæmpe 

engagement, passion og hygge, hvor der blev drøftet alt fra 

det at være frivillig til fremtidens Korsholm IF.

Efter denne aften, er der er ingen tvivl om, at vi vil forsætte 

med at lave endnu flere aktiviteter. Vi vil forsøge at samle 

lokalsamfundet på kryds og tværs og skabe endnu flere 

muligheder for at bevæge sig.

Tak til jer frivillige, I gør det muligt at skabe fremtiden.

Vi søger efter frivillige til at hjælpe i klubben, måske DUDU har et par 
timer tilovers, hvor du har lyst til at give en hånd med i Korsholm IF.
Vi søger også efter flere fodboldtrænere, både med og uden erfaring.
Vi søger DIGDIG der vil være med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund.

Korsholm if har 
brug for dig !

Malerfirma 
KENN MIKKELSEN

KENN BUSK MIKKELSEN
pos tvej 26A, 8382 Hinnerup

tlf.27247744
kenn_mikkelsen@hotmail.com
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H A L L O W E E N  L Ø B
Wow! Sikke en fuldstændig fantastisk og “uhyggelig” halloween Jung-
lerun løb i Korsholm IF.
Tusind tak til alle de seje løbere der deltog i løbet.
Tusind tak til Foldby Autoteknik for at sponsorere slikposer til børnene.
For bedst udklædt voksen vandt Tanja og for bedst udklædt barn 
vandt Asger. - Begge gaver var sponsoreret af Living4u.dk. 

Fra Junglerun: 
Vi støtter et godt formål: Det at I har deltaget i halloween Junglerun, 
gør at der bliver doneret flere penge til Legeheltene. Der er blevet 
doneret 2000 kr til Legeheltene, TUSIND tak for det. 
LEG og fysisk aktivitet er vigtig for både børn, unge og ældre. 
Vi har valgt at støtte Legeheltene, som LEGER fysisk aktivitet ind i 
hverdagen hos indlagte børn på de danske børneafdelinger.

Vi glæder os til at se jer igen næste år til halloween.

Mvh Korsholm IF.
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I/S Foldby Vandværk

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk

Formand 
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil:  24 44 37 55

Kasserer 
Søren Pedersen
Tlf.: 86 98 74 00
Mobil:  20 11 84 30

FODBOLDSKOLE I  PÅSKEN

Igen i år afholder Korsholm IF fodboldskole i samarbejde med 
Fodbold- og Event. 

 Fodboldskolen afholdes i påsken 
fra mandag den 3. torsdag den 6 April. 2023

Det bliver minderige fodbolddage med fodboldoplevelser, fællesskab 
og kammeratskaber der venter forude - og din fodboldstjerne skal med. 

Husk det er en fodboldskole for både piger og drenge fra U6 - U14. 
En fed julegave til din seje fodbolddreng/pige.

Tilmeld dig i dag
Louise Kjær Matzen,
Fodboldskoleleder

AUTOMEKANIKER
SØGES TIL JUNGES AUTOMOBILER

Vi søger en dygtig og erfaren mekaniker til 
vores værksted på Samsøvej 26 i Hinnerup.
Vi forventer at du er mødestabil og er
udadvendt og har erfaring med servicering 
samt reperation af både brugte og nyere biler. 

Vi tilbyder, gode arbejdsvilkår, løn efter

i et lille dynamisk team.
Tiltrædelse snarest muligt.

Kørekort: B (Almindelig bil),

Ansøgningsfrist den 27. juli 2022.

Kontakt Rasmus Junge for yderligere info
Hovednummer: 4094 5380
Arbejde direkte: 4094 5380

Eller send din ansøgning til:
rj@junges-automobiler.dk

Samsøvej 26 • 8382 Hinnerup • Tlf. 86 91 20 02

www.junges-automobiler.dk

Junges Automobiler

Nicolai Sørensen

SERVICE

Her er et udvalg af biler, kom forbi 
og se de 45 andre. 

Rente fra kun 0,95 % 
Mulighed for 0.- i udbetaling

VI KØRE SKROTNINGSPRÆMIE 
PÅ OP TIL 15.000 KR. VED KØB AF NY SUZUKI

Åbningstider 

åop fra. 3,6 - 12,7 %

Man – tors: 10.00–17.00
Fredag:  10.00–17.00
Lørdag: 11.00–15.00
Søndag: 11.00–16.00

96 mdr. 1899kr. ved køb af biler fra annoncen 

Rasmus Junge
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Pernille Stolting-Madsen

Kvartetten HusAar

Foreningsfællesskabet inviterer, traditionen tro, til nytårskoncert i Foldby Forsamlingshus.

Denne gang tager den foldbyske operasanger, Pernille Stolting-Madsen, nye musikalske 
gæster med i Forsamlingshuset – 4 unge herrer, der tilsammen udgør gruppen HusAar.

HusAar er en prisvindende barbershopkvartet efter alle kunstens regler. De optræder 
til alt fra egne koncerter, festivaller, på byens gader og stræder, samt private fester og 
frierier. Ved denne koncert vil vi opleve gode gamle danske klassikere i nye klæder. Fx 
“Den allersidste dans”, men også udenlandske hits af Beatles og Disney. Indimellem 
sangene vil kvartettens medlemmer præsentere og fortælle.

Barbershop er en konkurrencesport og i 2022 fik HusAar anden pladsen i EM i Barbers-
hop, samt kåret som den højst rangerende danske barbershopkvartet ved De Nordiske 
Mesterskaber i barbershop. Ambitionerne stopper dog ikke her; deres mål er at blive 
verdensmestre. 

Alle kvartettens medlemmer har længe været aktive i korlivet i Aarhus og arbejder alle 
professionelt med musik.
Kvartetten består af Anders Slot Sørensen, tenor, Yngve Lyngsø, lead, Søren Kronsgaard 
Detlefsen, baryton, og Jonas Rasmussen, bas.

Pernille giver også et et par numre, og der vil være dejlige fællessange, alt sammen 
akkompagneret på klaver af Jonas fra HusAar.
 
Nytårskoncerten falder i 2 dele af 40 min. med 20 minutters pause, så der vil være 
rig lejlighed til at få talt med sidemanden, ønske godt nytår over et glas bobler.
      

KONCERTEN FINDER STED SØNDAG DEN 5. 2. 2023 KL 15.00
 i Foldby Forsamlingshus, Kirkevej 1, 8382 Hinnerup.

SØNDAG DEN 5. FEBRUAR 2023 KL 15.00

Pris 130 kr. 
inkl. et glas bobler. Vil man være sikker på at få en plads, kan billetter 

reserveres på mail: Jenstoftum@gmail.comeller sms til 40343334 - reservationen er bindende. Billetter betales kontantved indgangen.
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Foldby Autoteknik
FoldbyVVS & Smedeforretning
Malerfirma René Mikkelsen
Malerfirma Kenn Mikkelsen 
Junges Automobiler 

Og derudover også en særlig TAK til alle de andre sponsore 
som er med til at gøre vores fest mulig.

Sportsfesten
Igen år blev der afholdt vores tilbageven-
dende sports/sommerfest. Efter et par år 
med Corona var festudvalget tilbage med 
et brag af en 3 dages fest på banerne i 
korsholm.

Der var masser af aktiviteter over alle  
dagene med bla. Tour de KIF, hvor der 
blev cyklet igennem, af de børn der var 
mødt frem. 
Firmafodbold blev spillet fredag aften med 
højt humør, masser af regn, som blev den 
afgørende fakta for, hvem der vandt. Som 
noget nyt i år, fik vinderen af firmafodbold årets vandrepokal.

Traditionen tro var der igen i år loppeboder hvor der var mulighe-
der for at købe alt lige fra marmelade til fåreskind. De små havde 
stor fornøjelse af hoppepuden, hoppeborgen og sandkassen mm.

I år var der nyt musik på programmet, bl.a. Dj Chris spillede over 
flere gange og ACOUSTICA spillede lørdag aften både nye og 
gamle sange, som var med til at skabe en fantastisk stemning i 
teltet.

Maden lørdag aften blev i år leveret af vores oldboys holdleder, 
Thomas Husth - en fantastisk lækker buffet med alt hvad hjertet 
begærer. 
Igen i år var banerne godt besøgt af unge glade mennesker fra 
nær og fjern, som havde stor fornøjelse af natteravnenes tilstede-
værelse både fredag og lørdag. 

Tusinde TAK til alle vores frivillige, der har været med til at gøre
vores sports/sommerfest endnu en mindeværdig en af slagsen.
En særlig TAK til vores hovedsponsere som i år var:
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KORSHOLM IF ’S HISTORIE 
1963-64 Af Jan Frier.

1963-1964
I slutningen af året 1963, holdt 
man generalforsamling i Fold-
by Forsamlingshus. I forbindelse 
med jubilæet, havde man fået en 
vandrepokal, som skulle gives til 
den fodboldspiller på 1. holdet der 
havde fået flest stemmer i løbet 
af året. Den første modtager blev 
Bent Houmann, der også var hol-
dets topscorer i serie 4. Klubben 
havde 171 aktive: 25 fodboldspil-
ler, 42 håndboldspiller (24 piger/
kvinder og 15 drenge/mænd), 62 
gymnaster (22 småpiger, 25 pi-
ger/kvinder, 15 drenge/mænd), 12 
orienteringsløbere (6 kvinder/6 
mænd), 30 badmintonspillere 
(12 piger/kvinder og 18 drenge/
mænd). Men da flere dyrkede 2 
og enkelte 3 idrætsgrene, så var 
det reelle medlemstal noget min-
dre. Men dengang fik man støtte 
af kommunen efter antal aktive, 
ikke antal medlemmer, så derfor 
opgjorde man det på den måde. 
Den nye bestyrelsen kom til at 
bestå af : Kjær Elbæk Mortensen, 
Kirsten Elbæk Mortensen, Tage 
Jensen, Poul Erik Jensen, Hanne 
Bendtsen, Bent Houmann Nielsen 
og Jens Toftum (som helt til 2019 
var en af støttepillerne i klubben)

21. december holdt klubben jule- 
og hyggefest i Foldby Forsam-

lingshus med ca. 125 fremmødte. 
Man hygge med fællessang, nogle 
optrådte med små sketches, og 
Jørgen Knudsen læste et sjovt 
stykke om danskernes vaner op. 
Efter spisningen var der dans til 
kl. 2:30 ! Og allerede d. 31.decem-
ber var klubben igen vært ved et 
Nytårs bal på Nilles Kro. Der kom 
rigtig mange folk, men alt forløb 
fredeligt, og blev betegnet som et 
rigtig godt bal, med en god for-
tjeneste.

Året 1964 starter skidt for bad-
minton og håndbold. Man tabte 
alle kamp i starten af året. Sekre-
tær Poul Erik Jensen beskriver det 
sådan: Strabadserne med at kom-
me gennem al julemaden er ikke 
overvundet endnu. Man kæmper 
en næsten forgæves kamp mod 
store maver og sløvhed (Nytårs 
ballet). Alligevel besluttede besty-
relse at afholde fastelavnsbal på 
Nilles Kro. Det blev en stor succes 
for kassereren, da der kom ca. 450 
mennesker. Selvom der var mange 
mennesker forløb alt rolig, og der 
var ikke de store slagsmål.

Tage Jensen og Peter Houmann 
havde, af Greven på Frijsenborg, 
fået lov til at lave et terrænløb i 
skoven med start, og mål, på ra-
stepladsen ved Skanderborgvej. 

Fortsættes på næste side

Følg os på facebook
Facebook.com/KorsholmIF



16 17

En 10km rute ad stierne i skoven. 
Man inddelte i aldersklasser, og 
vinderne hos herrerne var: Bent 
Houmann, Niels Christensen, Bent 
Hansen, Arne Bendtsen, Jens 
Toftum, Erik Sejr Hansen, Jens 
Erik Sørensen, Kurt Hansen, og 
Poul Erik Jensen. Hos drengene 
var det: Henrik Sørensen, Troels 
Troelsen, Søren Jensen, og Mi-
chael Troelsen. Hos kvinderne var 
der kun en gruppe, som blev vun-
det af Hanne Bendtsen foran Lissy 
Birk og Elise Nielsen. Præmierne 
til vinderne var givet af Brugsen 
Foldby, Harriet Brødudsalg, Slum-
strup Trikotage Fabrik, Købman-
den i Korsholm og Købmanden i 
Norring.

Første kvindlige fanebærer
Ved gymnastikforårsopvisningen 
i Stadionhallen var Korsholm re-
præsenteret med 4 hold: pige-
holdet 11-15 år, Dameholdet 15-? 
år, drengeholdet 11-15 år og her-
reholdet 15-? år. Alle fik stor ros, 
og 2 herrer blev udtaget til Aar-
hus Elite Amtshold, det var Bjarne 
Levinsen og Karl Erik Balle. Men 
mest opmærksomhed var dog, at 
Korsholm Idrætsforening havde 
en kvindelig fanebærer, nemlig 
Hanne Bendtsen. Det var første 
gang en kvinde var fanebærer.

Trods en dårlig start på året for 
håndboldherrene, så endte det 
alligevel med at klubbens 1. hold 
rykkede op i serie III. Og det 
selvom man måtte køre til An-
nekshallen i Aarhus for at træne. 
Vorrevangen havde indbudt til 
fællestræning, da de vidste at vi 

ikke havde en hal. Og sikkert også 
fordi de gerne ville med til festerne!

For badminton fortsatte de dår-
lige resultater, så man sluttede 
i bunden af rækkerne. Men det 
blev glemt, da man afholdte en 
afslutningsfest for de hold man 
havde møde i sæsonen. Det endte 
med en hyggelig og sjov fest med 
mange sjove indslag og konkur-
rencer.

Fodbold startede den nye sæson 
i serie 4 med at tabe de første 
kampe, men kom i løbet af foråret 
op i tempo og vandt flere kam-
pe. Derimod gik det knap så godt 
for serie 5 holdet. De vandt kun 3 
kampe i foråret, dog den ene med 
11-2 over Lystrup, som dog kun var 
10 mand.

Udendørs håndbold havde så 
mange spillere, at man tilmeldte 
6 hold, 2 herrehold, 2 damehold, 
1 junior pige og 1 pigehold. Men 
man deltog også i alle de stævner 
man kunne, og kom hjem med fle-
re pokaler! KIF´s 1. hold i damer 
var rykket op i Jyllandsserien, og 
første kamp endte uafgjort. Kam-
pen blev spillet på den nye bane 
på Korsholm Skole. Men det var 
ikke let at få lov til det, da kom-
munen og sognerådet var imod. 
Men til sidst fik man da lov. Holdet 
bestod af: Lissy Birk, Helle Tilma, 
Ellen Balle, Grethe Møller, Hanne 
Bendtsen, Irma Bendtsen, Bente 
Bendtsen og Inge Braad Knudsen.
 
Sommerfesten i 1964 foregik 
på skolens bane. Derfor var der 

Fortsættes på næste side

kun håndbold. Til gengæld hav-
de man inviteret mange klubber, 
og lavet et stort stævne der tog 
hele dagen. Lidt malurt i bæge-
ret var at der ikke kom mange 
tilskuer fra byen, samt at klub-
bens andre aktive ikke deltog.  
Men festen om aftenen blev alli-
gevel en succes, da alle de gæ-
stende hold deltog i den.

Resultaterne af sommerturne-
ringen i håndbold blev at Kors-
holm fik 3 hold med til område 
mesterskaberne, nemlig de 2 
herrehold og et pige hold. Her-
re 1 og pigeholdet vandt deres 
kampe og gik videre til amtsme-
sterskaberne. Desværre tabte 
begge hold til Testrup-Mårslet, 
som blev amtsmestre dette år.

For fodbold endte sæsonen hæ-
derligt. Serie 4 blev nr. 6, spe-
cielt de sidste kampe blev et 
problem for holdet. I en kamp 
mod Øste Alling brækkede en af 
holdets bedste, Bent Houmann, 
benet 3 steder. Og selvom man 
vandt kampen, havde man i de 
efterfølgende kampe problemer 
med at vinde. For serie 5 endte 
det med en delt 4 plads.

Efter årets sidste kamp holdt 
klubben afslutning i Foldby For-
samlingshus. Man havde forven-
tet at der ville komme 40 perso-
ner, men der mødte 63 op. Det 
betød at bestyrelsen måtte hjæl-
pe forsamlingshusets personale 
med at smøre mere smørrebrød, 
og at man måtte gå i brugsen 
efter mere pålæg og brød. Men 

med en times tids forsinkelse 
kom man i gang med spisnin-
gen. Under spisningen blev der 
uddelt pokaler. For håndbold 
gik de til Hanne Bendtsen og 
Ole Knudsen, og for fodbold til 
Peter Christensen.

Udskiftning i bestyrrelsen
På generalforsamlingen var der 
mødt 46 op af klubbens ca. 150 
medlemmer. Det var ikke tilfreds-
stillende, da man var vant til at 
omkring 2/3 af klubbens medlem-
mer deltog. Der skulle udskiftes 
i bestyrelsen, da 3 medlemmer 
skulle rejse. Så Hanne Bendtsen, 
Ellen Balle og Poul Erik Jensen, 
blev erstattet af Inge Kjeldsen, 
Irma Bendtsen og Ole Nielsen. 

På det første bestyrelsesmøde be-
sluttede bestyrelsen at tilmelde 2 
drengehold i DBU´s turnering, et i 
Drenge A og et i Drenge B. Det var 
første gang man tilmeldte andet 
end senior til turneringen. Tidlige-
re havde man kun deltager i stæv-
ner. Men da man havde omkring 
30 drenge til træning, så gav det 
jo god mening. Samtidig blev det 
besluttet at gå til Sognerådet med 
ønske om en træningsbane, da en 
bane er for lidt. Det viste sig at det 
havde Sognerådet selv indset, så 
der blev nedsat en gruppe af Sog-
nerådet og bestyrelsen, der skulle 
finde et egnet område. Det blev 
sidenhen den grusbane, der lå 
hvor Mølagervej i dag ligger. Sam-
me gruppe skulle også beslutte, 
hvornår den nye kampbane måtte 
benyttes, og om den til kampe var 
for våd at spille på.
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KONTAKTER I KIF

BESTYRELSEN:

Bestyrelsesformand:  Ronni Mortensen - 4045 7467, mortensen.ronni@gmail .com
Kasserer: Søren Voss Ernstsen, vossernstsen@gmail.com
Fodboldformand:  Jan Frier - 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær:  Susanne Andersen - 3122 3243, kagekone77@gmail .com
Forretningsudvalg/sponsor:  Louise Matzen - 2266 9023, louise@minkreativeside.dk
 Line Horup Skjøde - 2088 8360, l inehorup@gmail.com
 Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail .com
 Christian Buur 

SPORTSUDVALG:

Fodbold ungdom:  Simon Markvart - 4173 1394, simonmarkvart@yahoo.dk
Håndbold:  Jeppe Andersen (TFH) - 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Badminton:  Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Krolf:  Jens Toftum - 4034 3334 , jenstoftum@gmail.com

FESTUDVALG:
Brian Wissendorf Dam  5230 3381 - brianwissendorf@gmail.com
Gitte Christensen  2254 0190 - enghave13@yahoo.dk
Susanne Andersen  3122 3243 - kagekone77@gmail.com
Line Horup Skjøde  2088 8360 - linehorup@gmail.com
Louise Matzen  2266 9023 - louise@minkreativeside.dk
Kristbjörg Jakobsdottir  2019 3534

KIFFEN REDAKTION:
Line Horup Skjøde 2088 8360, linehorup@gmail.com
Susanne Andersen 3122 3243, kagekone77@gmail.com
Ruben Matzen ruben@minkreativeside.dk

Klubhuset i  Norring:  8698 7452 - E-mail:  Info@korsholm-if.dk

Dameholdet i håndbold havde 
mistet en af klubbens bedste 
langskytter, og det betød des-
værre en del flere nederlag end 
man var vant til. Det samme 
var tilfældet med Herre B hol-
det. Holdets eneste langskytte 
var rejst, og ingen af de tilba-
geværende spillere havde sam-
me fysik. Det betød en del sto-
re nederlag til holdet. De øvrige 
håndboldhold klarede sig som 
vanligt, med både sejre og ne-
derlag.

Året sluttede, som sædvanlig, af 
med bal på Nilles Kro. Der var 
mødt ca. 400 mennesker op. 
Som kasseren skrev, så havde 
man håber på lidt flere, men man 
var nok blevet forvendt. Men man 
håbede at ballernes succes fort-
satte, for det betød at klubbens 
økonomi fortsat kunne forblive 
god. Kasseren var Jens Toftum, 
en person som igennem årene 
har betydet en del for Korsholm.

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf 22 22 69 02 
Det er muligt for sognets beboere at blive medlemmer ved at betale 

et kontingent på kr. 100,00 om året. Indmeldelsesgebyret udgør kr. 200,00
 

 
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 22 22 69 02 

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19. 
Bestyrelsen

2

KIFFEN UDGIVES AF  
KORSHOLM IDRÆTSFORENING.

Bladet omdeles gratis til husstande

i Norring, Riisbakken, Korsholm, Foldby 
og Tinning.

Oplag: 600 stk. 4 gange årligt.

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER MAJ 2020

KIFFEN HAR BRUG FOR DIG

Går du med en lille skribent i maven, har 
gode ideer, kender til begivenheder eller 
forestående arrangementer i lokalområ-
det som du vil dele med andre Norring/

Korsholm/Foldby borgere, så skriv til 
redaktionen.

REDAKTIONEN BESTÅR AF:

Louise Dam 
Famwdam@hotmail.com

Line Skjøde 
linehorup@gmail.com

Varmeservice ApS

Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Salg og Service  -  Døgnvagt

Untitled-1   1 03-08-2006   09:13:03

 Østjysk Naturmedicin 
 v heilpraktiker Birgit Bak 
 
Slip af med dine symptomer /sygdomme via: 

- Grundig undersøgelse og samtale 
- Kostråd, vitaminer, mineraler, naturmedicin 
- Øreakupunktur, traumeforløsning,  

kropsterapi, mindfullness 

Skanderborgvej 202, 8382 Hinnerup www.birgitbak.dk 

birgit@oestjysknaturmedicin.dk - tlf. 4085 1822 

 

 
 

 



 Foldby VVS & Smedeforretning

v/ aut. gas- og vandmester

Tonni E Jensen
                                                   Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 40 77 79 49
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Naturgas service-eftersyn 
Vand - Varme - Sanitet 
Oliefyr - Blikkenslagerarbejde 
Få lavet om fra elvarme til naturgas

Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

Korsholm I F 
ønsker alle en 
glædelig jul & 

godt nytår


