NOV. 2021
NR. 150 • 39. ÅRGANG

S P O RTS F E ST E N
BØRNEBOLD
KORSHOLMS HISTORIE
1943-55

HALLOWEEN LØB

D B U DA G
NYTÅRSKONCERT

OG MEGET MERE...

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING • WWW.KORSHOLM-IF.DK
ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING • WWW.KORSHOLM-IF.DK 1

KIFFEN UDGIVES AF
KORSHOLM IDRÆTSFORENING.
Bladet omdeles gratis til husstande i
Norring, Korsholm, Foldby og Tinning.
Oplag 650 stk. 4 gange årligt.
REDAKTIONEN BESTÅR AF:
Susanne Andersen
kagekone77@gmail.com

Varmeservice ApS
Salg og Service - Døgnvagt
Varmeanlæg store og små

Line Skjøde
linehorup@gmail.com
opsætning:
Ruben Matzen
ruben@minkreativeside.dk

Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

y

titled-1 1

har
ler
råg/
l

03-08-2006 09:13:03

AFSLUTNING PÅ ET FANTASTISK 2021
- STARTEN PÅ ET ENDNU MERE FANTASTISK 2022
Efter vi er kommet igennem et
langt og opslidende
forhold
med covid-19 fik
vi endelig succes
i sejlende i Korsholm IF, hvor vi
fik vist et glimt af
alle de tiltag vi gerne vil skabe for
alle i lokalsamfundet. Vores årlige
sportsfest komi gang igen, og tak
for en fantastisk fest til både byen,
sponsere, frivillige og ikke mindst
festudvalget for at skabe rammerne. Vi har efterfølgende haft travlt
i Korsholm IF med flere forskellige ting, vores sponsor udvalg har
fulgt op på den store interesse fra
lokalsamfundet, og der kommer
stadig flere og flere sponsere til.
Vi har også haft travlt med få arrangeret alle mulige forskellige events
og sjove ting for både medlemmer
i klubben, men også for alle andre
interesseret, da vi i Korsholm IF har
plads, fokus og ikke mindst fantastiske rammer for at skabe sammenhold, fællesskab og oplevelser
for både store og små.
Vi har i 2021 haft et kæmpe fokus
på at skabe oplevelser, skabe sammenhold, få inddraget endnu flere
frivillige omkring de tiltag vi laver,
og jeg sidder og bliver helt rørt
over den store opbakning, energi
og fællesskabsfølelse af at skabe
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Østjysk Naturmedicin

noget, der har været til stede hele
det her år, og om noget ser fremtiden lys ud for vores frivillig forening. - Husk der er også plads til
dig i Korsholm.
Når vi kigger fremad mod næste år,
er der masser af ideer, der skal prøves af, masser af tiltag der skal sættes I søen, mange projekter der skal
afsluttes, vi ser med spænding frem
til opfriskning af klubhuset, som virkelig trænger til en opdatering, og
som vi igennem nogle sponsorer
har fået rejst en god portion penge
til, som skal være med til at skabe
endnu bedre rammer for alle.
Vi kigger bekymret ud mod samfundet og om vi endnu engang skal
bremses af covid-19 så en kæmpe
opfordring herfra er at vi alle passer på hinanden, og sender et klart
rød kort til den her pandemi.
Tak for et fantastisk år og tak til
de frivillige, sponsorerne og alle I
verdens bedste lokalsamfund. Jeg
håber at roen sænker sig, og der vil
være tid til at nyde nogle fridage
med de mennesker der betyder aller mest, og så sørge for at være
klar til at komme godt ind i 2022.
God jul og godt nytår.

Ronni Mortensen

Formand I Korsholm IF
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DBU DAG
Sammen med vores 2 børnehold
afholdte KIF 12 Juni den første DBU
dag. Kært barn har mange navne
– det var en stor omgang sjov, spas
og lagkage, som lige så vel kunne
have heddet store legedag eller
kom-og-hyg-dig-med-venner-slushice-kage-og-grillpølser-dag.
Vi
var omkring 50 deltagende, både
nye og kendte ansigter, hvilket vi
anser som et kæmpe hit – og vores klare oplevelse er, at både børn
som forældre hyggede sig – det
gjorde vi fra Korsholm i hvert fald
og det bliver ikke sidste gang vi
lægger græs til en omgang sjov
for familien.
Dagen startede med fælles aktiviteter for børnene – som spændte
fra 4 - 9-årige. Vi legede fangelege og fik stille dagen i gang, inden

af Simon Markvart
næste gang Korsholm IF afholder
en børnedag – i er i hvert fald mere
end velkommen.
DBU Dag:
Sammen med vores 2 børnehold afholdte KIF 12 Juni den første DBU dag. Kært barn
har mange navne – det var en stor omgang sjov, spas og lagkage, som lige så vel
kunne have heddet store legedag eller kom-og-hyg-dig-med venner-slushice-kageog-grillpølser-dag. Vi var omkring 50 deltagende, både nye og kendte ansigter,
hvilket vi anser som et kæmpe hit – og vores klare oplevelse er, at både børn som
forældre hyggede sig – det gjorde vi fra Korsholm i hvert fald og det bliver ikke sidste
gang vi lægger græs til en omgang sjov for familien.
Dagen startede med fælles aktiviteter for børnene – som spændte fra 4- til 9-årige.

Vi legede
fangelege og fik stille dagen i gang, inden vi splittede holdet, så de mindste
vi splittede holdet, så
de mindste
med flere lege og spil og de lidt ældre spillede mere regulær
kunne boltre sig medkunne
flereboltre
legesigog
spil og de lidt ældrefodbold
spillede
mereRimelig hurtigt afkodede ungerne at der var slush ice� – så røg
og kamp.
del fra,Rimelig
regulær fodbold og en
kamp.
men de kom tilbage og alt i alt så var det en dag i deres tegn – sjove lege,
hygge og masser
hurtigt afkodede ungerne
at der
af sukker – en ren succes opskrift.
v/aut. gas- og vandmester
var slushice – så røg
en
del
fra,
Vi vil fra KIF side sige rigtig stor tak til Bagergården Hinnerup for den rigtig fine
men de kom tilbagekagemand
og alt i(der
altvar
såikke en krumme
tilbage), til Foldby Autoteknik for lækkerierne og
var det en dag i deres
tegn
–
sjove
til DBU for den fine gave børnene fik.
lege, hygge og masser af sukker –
Vi håber vi ses næste gang Korsholm IF afholder en børnedag – i er i hvert fald mere
en ren succes opskrift.
en
velkommen.
Vi vil fra KIF´s side
Postvej 39B, Foldby, 8382 Hinnerup
sige rigtig stor
86 98 64 22 – 40 77 79 49
tak til Bagergårpost@foldbyvvs.dk
den Hinnerup for
den rigtig fine kagemand(der var
ikke en krumme
tilbage), til Foldby Autoteknik for
lækkerierne og til
DBU for den fine
gave børnene fik.
Vi håber vi ses

Foldby VVS- & Smedeforretning ApS

Frantz E. Jensen

Følg os på facebook
Facebook.com/KorsholmIF

Følg med her og se kommende kampe
og arrangenenter
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FODBOLD 2021
Så har vi spillet den sidste kamp i 2021. Et år der også har været i Covid19´s favntag! Men som vi er kommet forholdsvis smertefrit igennem. Vi
har efterlevet alle de restriktioner, som regeringen, DBU og DIF har sat op
for os. Det har ikke altid været let, men er kommet igennem det!
Alt i alt er det gået godt for klubben. Vor senior ligger fornuft til i rækken,
vore damer har scoret flere mål end tidligere, og været tæt på points i flere
kampe! Old Boys +45 og Old Boys +60 har spillet en del fornuftige kampe,
og enkelte kampe er vundet, men generelt mangler heldet i flere tilfælde!
U5-U6-U7 har været afsted til enkelte stævner, hvor der er spillet god fodbold, men hvor der også er hygget!
Netop hyggen er en af de ting vi sætter højt i klubben. Mange holde har
ofte spisning efter kampene på hjemmebane. Dette gør at sammenholdet
er fantastisk i klubben, og at man ofte gerne hjælper hinanden lidt mere på
banen! Så går du med et ønske om at spille fodbold, så kom gerne op på
banerne i Norring, kontakt en af trænerne, eller en fra bestyrelsen! Du vil
ikke fortryde det, og vi har plads til alle!
Træningstider i vinter er:
Senior: 		 Indendørs mandag kl. 21:00 i Præstemarkshallen
		Udendørs torsdag kl. 19:00 i Norring

Damer/Mådder:
			
			

Udendørs mandag kl. 18:30 i Norring (stopper 			
måske i starten af december) ellers er de
velkommen til at træne med Old Boys

Old Boys:		 Udendørs mandag kl. 19:00 i Norring
Børn:			

Gode lege, godt kammerateri og masser af sjov – det er børnefodbold i Kors
har allerede 2 voksende børnehold – Årgang 2015 for sig og et mix af 2016 o
Her er der rig mulighed for at få de første erfaringer med boldspil, mens man
samtidig får nye venskaber
og hyggerisig.
Børnehold
Korsholm IF

BØ RN EH OL D I
		 KO RS HO LM IF

Gode lege, godt kammerateri og masser af sjov – det er børnefodbold i Korsholm. Vi
har allerede 2 voksende børnehold – Årgang 2015 for sig og et mix af 2016 og 17.
Her er der rig mulighed for at få de første erfaringer med boldspil, mens man
samtidig får nye venskaber og hygger sig.

Vi går op i, at det for børnenes side skal være sjovt men også lærerigt. Vi ben
række lege som de fleste kan være med på – og fokus er altid på at give dem
Vi går op i, at det for børnenes side skal være sjovt men også lærerigt. Vi benytter en
motiverende
start på fodbolden.
række lege som de fleste kan være med på – og fokus er altid på at give dem en

motiverende start på fodbolden.
Vi ser gerne
at børnene er en aktiv del af træningen og tager ejerskab for de
Vi
ser
gerne
at blandt
børnene er
en aktiv
del af træningen
og værdisæt
tager ejerskab
de erÅrgang
en del af. Det har
andet
kastet
dette lille
affor
sigdetsom
en del af. Det har blandt andet kastet dette lille værdisæt af sig som Årgang 2015
selv harselvdefineret
omomhvad
dererervigtig
vigtig
ved fodbold
– fantastisk.
har defineret
hvad der
ved fodbold
– fantastisk.

fortsættes
p

å side 8

Indendørs tirsdag kl. 16:30 i Friskole hallen

Til slut vil jeg gerne takke alle trænerne og holdlederne for det store arbejde I
har gjort i 2021, uden jer var det ikke muligt at drive klubben! Og heldigvis fortsætter alle i 2022, så vi ser frem til et fortsat fantastisk samarbejde med jer!
På fodbold-udvalgets vegne		
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ogGUI
GUI
ViVihar
–
det
var
en
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fornøjelse
og
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hyggede
sig.
Hen
over
sommeren
har
der
– det var en sand fornøjelse og ungerne hyggede sig. Hen over sommeren har der
væretgrint,
grint,grædt,
grædt,leget,
leget,kylet
kyletvandballoner
vandballonerefter
eftertræneren
trænerenog
ogblevet
blevetspillet
spilleten
en
været
utroligmasse
massebold
bold––der
derhar
harværet
væretstore
storesucceser,
succeser,nogle
noglelige-ved-og-næsten
lige-ved-og-næstenog
ogi det
i det
utrolig
storehele
heleererdet
detfortryllende
fortryllendeatatseseungerne
ungernekomme
kommeglad
gladog
ogenergisk
energiskhver
hvergang.
gang.
store

Vores træner team er nye i dette – men har
motivationen og viljen på det helt rette sted. For
dem er det lige så sjovt og fedt at komme til
fodbold som det er for børnene – og de lærer lige
så meget
Udover fodboldtræning vægter vi Korsholm at
engagere os i lokalsamfundet – og alle er
velkommen, men fokusere meget på børn. Derfor
har vi haft flere events over de sidste måneder –
DBU dag, Store legedag i forbindelse med vores
sportsfest, Halloweenrun i samarbejde med
Jungle Run – og der kommer meget mere
fremover.
Så tøv ikke med at dukke op til en omgang uforpligtende fodbold træning eller tag
fat i os hvis i har ideen til noget der mangler til børnene eller i gerne vil give et nap
med – alle er velkommen og med jeres hjælp skaber vi Danmarks bedste børneby.
Mvh Børnetrænerne i Korsholm

I/S Foldby Vandværk
Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf 22 22 69 02
Der er åbnet for at at blive medlem for sognets beboere
ved at købe et andelsbevis á kr 100,00 om året.
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 22 22 69 02
Husk vi har banko hver torsdag kl. 19.
Bestyrelsen
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Formand
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil: 24 44 37 55

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

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk
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KORSHOLM IF S
		

SPORTSFEST
27. - 28. AUGUST

Endelig fik vi mulighed for at holde vores elskede sportsfest.
Så skulle vi feste, så hele favrskov kunne høre sportsfesten
i Korsholm If. - og sikke et brag! Vi åbnede dørene fredag d.
27. aug. til en ordentlig omgang firmafodbold, hvor vi som altid får dystet
på kryds og tværs, og man kan mærke, vigtigheden af at vinde. Der blev
kæmpet, grinet, hygget og ikke mindst drukket et par fadøl undervejs, om
det var derfor der var større og mindre forskel på de forskellige firmahold,
eller den vilde opbakning på lægterne vides ikke, men sikke en fantastisk
start på sportsfesten, som endte med at Rema 1000 Søften kunne trække
sig sejrrigt ud af turneringen, som var en velfortjent sejr. Aften forsatte
traditionen tro med at holdene mødtes i teltet til en omgang smørrebrød,
fadøl, fortjent hån og hygge. Og vi kan allerede melde ud at de første 3 hold
har meldt sig til næste års turnering.
Lørdag prøvede vi noget nyt fra morgen af, vores børnetrænere havde
arrangeret bold for børn, som var en
kæmpe succes, og vi fik samlet omkring 100 børn og voksne på plænen
til en omgang formiddagshygge, og
vi må ikke glemme at hoppeborgene
også havde fundet vej til sportsfesten igen i år. Tak til bagergården
for de to kagemænd de var perfekte.

Vinderholdet fra Rema i Søften

Festudvalget var stået tidligt op
lørdag morgen, for at kunne nå at blive klar til aftens store fest, der skulle
laves pattegris, gøres klar til det lokale band Local Heros, baren skulle fyldes, og der skulle pyntes og laves hyggeligt til aftens fest. Vi lukkede ned
for børne aktiviteterne kl. 14 for at gøre klar til aftens fest, da vi I år prøvede flere nye ting af til årets fest, teltet var blevet flyttet, folk havde booket
plads, vi havde drinksbilletter, vi havde valgt at give maden for at fejre
10

vi alle kunne mødes, så vi var alle
spændte da vi åbnede dørene kl. 16
med Happy hour i baren. Efterfulgt
af fantastisk velsmagende helstegt
pattegris med tilbehør, før Local
heros fik festen op I et endnu højere
gear, og der blev festet, danset, drukket og grint i hele teltet.
Søndagen gik med den sædvanlige
oprydning, telt nedtagning, hyggesnak om aftens fest, en god del
kolde colaer, og masser af toast og
popcorn, det var helt I Korsholms
ånd og en dejlig afslutning på en
fantastisk weekend.
Tak til et engageret
festudvalg, og de
frivillige der var med
både før, under og efter, og ikke
mindst den store opbakning fra alle
vores sponsere til sportsfesten:
Nybolig Hinnerup - Danbolig Hinnerup - Winter sport og fritid - Bagergården - Living 4 you - Foldby
Autoteknik - Foldby VVS & Smedeforretning Og Tømrerfirmaet Ulrich
M. Løv-Larsen, uden alle jer havde
det ikke været muligt at skabe den
her fest.

Vi ses igen næste år
til endnu et brag
af en sportsfest.
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- Så kom Junglerun feberen til Korsholm IF

Søndag d. 31 okt. på selve dagen, slog Korsholm IF dørene op, for noget helt
nyt i klubsammenhæng, nemlig det helt fantastiske junglerun. Og der vil ikke
være noget bedre end at samle en masse børn til halloween og et frisk løb, til
det første årlige halloween junglerun.
Vi tog imod 67 udklædte halloween løber sammen med forældre og bedsteforældre på Korsholms baner, hvor vi fik startet op med, en fantastisk opvarmning fra vores børneholds træner Simon, efterfulgt af en 3 km rute med
10 forskellige øvelser rundt på ruten.

Mens det hele forgik, havde Djurslands bank stillet deres kaffevogn til rådighed,
til glæde for forældre og bedsteforældre, som nød godt af en fantastisk kaffe.
Og til at afslutte dagen på, blev der trukket lod om forskellige gaver fra bl.a.
Jespers bilpleje, trøjer fra junglerun, Gavekort til il padrino og nybolig Hinnerup.
Vi bukker og takker for den store opbakning fra sponsorer, frivillige, for de fede
tegninger og ikke mindst alle de skønne deltager, I gir blod på tanden for at
skabe endnu flere oplevelser for alle.
						
			
Mvh. Louise & Ronni

Pga. den store tilslutning blev folk sendt af sted i hold af 4-8 stykker så der
ikke blev alt for meget ventetid rundt ved øvelserne. Der blev gået til stålet, og
vi kan fortælle at flere forældre blev sat, allerede på startstrækningen, så der
skulle kæmpes for at følge med de friske unger.
Og hvis starten på løbet var vild, så blev opløbstrækning til en ren spurt, hvor
det ene hold efter det andet, kæmpede med/mod hinanden for at være sikker
på at komme først ind på sit hold, og få den velfortjente medalje.

Der var ingen tvivl da løberne kom i mål om at øvelsen med at lave bane med
mælkekasser og kom sikkert over den, var dagens sjoveste og den der skabte mest grin og glæde.
Der blev pustet, grint og kæmpet igennem alle 3 km, ses på billederne her
eller på Korsholm if’s Facebook side.
Da vi havde fået alle løberne i mål og fået uddelt medaljer, var det tid til kage,
saftevand og ikke mindst publikumsfavoritten popcornmaskinen. Alle løberne
fik uddelt deres goodie bag fra junglerun, samt slik posen doneret fra danbolig
Hinnerup, som var en af sponsorerne til løbet, vi fik kåret bedste udklædte barn
og ikke mindst voksen løber, som fik en præmie doneret fra Living4U.
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Rasmussen, Knud Hallas, Aage Jensen, Sinne Jensen, og Møller Stenskrog. Disse aftener gav et godt tilskud
til klubkassen.

KORSHOLM IF’S HISTORIE
1943-1955

Af Jan Frier.

1943 forløb som året 1942. Man invi- fyldt til sidste plads. Det blev en velterede naboklubben til kampe i hånd- lykket aften, og på hjemturen blev der
bold og fodbold, og afholdt en del fe- sunget så ruderne klirrede!
ster. Dog sluttede festerne nu kl. 24:00
grundet spærretiden! Om vinteren gen- Til Generalforsamlingen d. 28. oktober
Korsholm IF´s historie 1943-1955
tog
man sidste års succes med gymna- 1944 blev det vedtaget at bestyrelsen
Af Janog
Frieraftenskole ved lærer Frausing. skulle udvides med 2 kvinder. Men der
stik
Og så hævede man det halvårlige kon- kom flere end de 2 ekstra ind i bestyreltingent til kr. 2,00. Men stadig med sen. Bestyrelsen kom til at se sådan ud:
1943 forløb
som året Nytårs
1942. Manballet
inviterede
god
tilslutning.
pånaboklubben
Hinne- til kampe i håndbold og fodbold, og afholdt en del
fester. Dog sluttede festerne nu kl. 24:00 grundet spærretiden! Om vinteren gentog man sidste års succes
rup Kro var en vældig succes. Kuno´s Formand Anders Nielsen, kasserer Arne
med gymnastik og aftenskole ved lærer Frausing. Og så hævede man det halvårige kontingent til kr. 2,00.
Orkester spillede og der blev et pænt Sørensen, sekretær Erna Rasmussen,
Men stadig med god tilslutning. Nytårs ballet på Hinnerup Kro var en vældig succes. Kuno´s Orkester
overskud.
besluttede
at inmedlemsbogfører
Kirsten i Aarhus
Kjeldbjerg,
spillede og derBestyrelsen
blev et pænt overskud.
Bestyrelsen
besluttede
at invitere klubbens medlemmer
vitere
Aarhus
boldformand
Jensen,
Bent
KjeldTeater. 53klubbens
medlemmer medlemmer
tog imod tilbuddet,i og
man fik vognmand
TherkelsenPeter
til at køre
i begge hans
busser,
Teater.
53 medlemmer
tog
imod
tilbud(kredsformand
i AAG),
Johannes
som blev fyldt
til sidste plads. Det
blev
en vellykket
aften,bjerg
og på hjemturen
blev der sunget
så ruderne
klirrede!
det,
og man fik vognmand Therkelsen Abild, Gunnar Severinsen, Haakon Antil at køre i begge hans busser, som blev dersen og Eli Kjeldbjerg!
Udklip
fra Lokalarkivets
bøger
fra klubben!i Foldby
1945
starter med
Nytårsbal

og
siden et Fastelavnsbal. Men på dette tidspunkt i krigen måtte man starte allerede
kl. 4 om eftermiddagen, da spærretiden
var flyttet til kl. 21:00. men det stoppede
åbenbart ikke de gamle Kiffer, for som
sekretær Erna Rasmussen skriver i annalerne: Vi afholdt Bal i Foldby søndag d.
4. feb.. Vi begyndte kl. 4, da alle forlystelser skal slutte kl. 21:00. Og hvis lyset ikke
slår til, skal vi danse i mørke!

Udklip fra Lokalarkivets bøger fra klubben!
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Dilettant spillede 3 aftener for fulde huse
i marts, og publikum morede sig fortrinligt. Dilettanterne var dette år: Arne Sørensen, Johannes Abild, Margit Frausing,
Bent Kjeldbjerg, Karen Rasmussen, Erna
Rasmussen, Knud Hallas, Aage Jensen,

Til Generalforsamlingen d. 28. oktober 1944 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle udvides med 2 kvinder.
Men der kom flere end de 2 ekstra ind i bestyrelsen. Bestyrelsen kom til at se sådan ud:

I slutningen af krigen skulle de hvide busser hente krigsfanger hjem. Rutebils ejer Victor Therkelsen på
Tinningvej blev
bedt omJensen,
at deltage. Han
en Opel
Blitz med 50HK og
plads til 25 og
passagerer.
fik hastighed på 30-40km/t, så
Sinne
oghavde
Møller
Stenskrog.
Disse
medHanen
over natten malet bussen hvid, og fik en af klubbens medlemmer, Jens Christian Nielsen, til at køre med
aftener
gav
et
godt
tilskud
til
klubkassen.
tog
turen,
de 450 km til Neuengamme 5
som reserve chauffør. Jens Christian havde ikke bus-kørekort, men det så man stort på, da han ofte havde
dage.
De
blev
begge efterfølgende hædkørt den for Therkelsen. Bussen var monteret med et generator-anlæg med fyringskakkelovn bagpå. Man
kørte altså påI træ
og tørv, og med en
på 30-40km/t,
tog turen,
de 450 kmret
til Neuengamme
slutningen
afhastighed
krigen
skulleså de
hvide
for deres5 indsats, med både en dansk
dage. De blev begge efterfølgende hædret for deres indsats, med både en dansk og en norsk Røde Kors
busser hente krigsfanger hjem. Rutebils og en norsk Røde Kors medalje!
medalje!

Billede fra Røde Kors

ejer Victor Therkelsen på Tinningvej blev Korsholm Idrætsforeningen og Foldby
bedt om at deltage. Han havde en Opel Foredragsforening afholdt en FredsBlitz med 50HK og plads til 25 passa- fest d. 24. maj i Foldby Forsamlingshus.
Billed fra Røde Kors
gerer. Han fik over natten malet bussen
hvid, og fik en af klubbens medlemmer, Der kom ca. 160. Der blev samlet penge
Korsholm Idrætsforeningen og Foldby Foredragsforening afholdt en Fredsfest d. 24. maj i Foldby
Jens Christian Nielsen, til at køre med ind til faldne, tilskadekomne og efterForsamlingshus. Der kom ca. 160. der blev samlet penge ind til faldne, tilskadekomne og efterladte, og der
kom kr. 323 ind.
som reserve chauffør. Jens Christian hav- ladte, og der kom kr. 323 ind.
dederikke
bus-kørekort,
så man
Efter krigen kom
rigtig gang
i sporten igen. Manmen
planlagdedet
en sportsfest
fra 24.juni til 1. juli, med kampe
alle dage: stort på, da han ofte havde kørt den for
Efter krigen kom der rigtig gang i sporTherkelsen. Bussen var monteret med et ten igen.
generator-anlæg med fyringskakkelovn Man planlagde en sportsfest fra 24.juni
bagpå. Man kørte altså på træ og tørv, til 1. juli, med kampe alle dage:
Tirsdag d. 26.

Fodbold

Korsholm – Grundfør

2-1

Håndbold piger

4-2
2-1
5-11

Håndbold karle

Korsholm I – Grundfør
Korsholm II – Grundfør
Korsholm – Grundfør

Onsdag d. 27

Fodbold
Håndbold karle
Håndbold piger

Korsholm – Skjoldelev
Søften – Skjoldelev
Skjoldelev – Grundfør

3-1
3-5
1-0

Torsdag d. 28

Fodbold

Korsholm – Hinnerup

1-3

Fredag d. 29

aflyst pga. dårligt vejr

Lørdag d. 30.

Fodbold
Håndbold karle

Grundfør – Hinnerup
Skjoldelev – Grundfør

2-1
4-2

Søndag d. 1.

Fodbold drenge
Fodbold karle
Fodbold karle II

Korsholm – Hinnerup
Korsholm – Søften
Korsholm – Todbjerg

6-0
2-1
9-1

Og som sædvanligt afsluttes det med en fest i Forsamlingshuset om aftenen
Efter befrielsen fortsatte klubben med at arrangere stævner/kampe og ofte med bal i Forsamlingshuset
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om bestyrelsesmøder, og fester! Der er udførlige referater af kampe, målscorer, holdopstillinger, m.
bøgerne, som står på Hinnerup Lokalarkiv! Udklip fra 18/9-1955

Efter befrielsen fortsatte klubben med
at arrangere stævner/kampe og ofte
med bal i Forsamlingshuset bagefter.
I juli inviterede Aarhus Amt alle gymnastikforeninger til en opvisning på
Aarhus Stadion. Korsholm deltog med
både karle og pige hold. Bortset fra
regnbyger var det en dejlig dag. Kammersanger Ejner Nørby underholdt
efter stævnet med danske sange, og
dagen blev afsluttet med et fakkeltog
medens man sang Midsommervisen,
og til slut et festfyrværkeri.
Bestyrelsen der havde holdt klubben
godt i gang under krigen, valgte at der
skulle nye kræfter til, så på generalforsamlingen kom der en helt ny bestyrelse. Medlemmerne valgte disse til at
fortsætte det gode arbejde : Jens Gade
(formand), Jens Bundgaard (kasserer),
Johanne Malling Jensen (sekretær),
Ruth Nielsen, Josef Sikora, Poul Andersen, Arne Madsen. De fortsatte med
at drive klubben i samme ånd og med
samme flair for fester efter sportskampe. I 1948 valgte bestyrelsen at sætte
kontingentet op til kr. 4,00 for pigerne
og kr. 5,00 for karlene pr. halve år. Kontingent blev altid afregnet halvårligt, da
det passede med at det var skifte dag i
landbruget d. 1. maj og d. 1. november.
Bestyrelsen begyndte også at arrangere teaterture til Aarhus en gang om
året, i januar, hvor der var forholdsvis
stille. Der var ”kun” gang i gymnastikken og de mange fester. Disse teaterture blev en succes, og man sørgede for
at turen blev lagt på dagen, hvor der
også var bal på Østergades Hotel. Og
som altid kørte Therkelsen´s busser.
I 1948 havde en af klubbens medlemmer startet vognmandsforretning i
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Vitten. Frode Laursen spillede fodbold
i Korsholm, og da der ikke var mange der havde bil på det tidspunkt, så
fragtede Frode holdet til udekampene
på ladet af denne. Politiet så nok igennem fingre med meget dengang! Frode
fortsatte med at køre til udekampe op
igennem 50´erne.
Op igennem 50´erne og 60´erne voksede området betragtelig og mange
nye beboere betød også flere medlemmer. Man begyndte også at tilbyde bordtennis ved siden af Gymnastik,
fodbold, håndbold og badminton. Fodbold blev stadig spillet på marken bag
fritidsklubben, medens udendørs håndbold blev spillet på banerne ved Korsholm skole. Ja dengang var der også
turneringer i udendørs håndbold. Bordtennis blev spillet på loftet over forsamlingshuset, medens badminton foregik i
skolens gymnastiksal.
I 1954 indførte bestyrelsen også kammeratskabsaften en gang om måneden
i Foldby Forsamlingshus. Kammeratskabsaften bestod i oplæsning af en
lærer fra skolen, fællessang, kaffebord,
og hygge. Det blev en stor succes, og
betød bl.a at klubben fik mange nye
medlemmer. En af disse, Kaj Sommer,
kom ind i bestyrelsen og blev sekretær.
Han begyndte nu at skrive om kampe
og resultater i stedet for kun at skrive
om bestyrelsesmøder, og fester! Der er
udførlige referater af kampe, målscorer,
holdopstillinger, m.m. i bøgerne, som
står på Hinnerup Lokalarkiv!

vinde disse. Korsholm
havde 2 senior hold
og 1 junior hold, som
trænede sammen hver
onsdag og fredag. Og
så kom man til at spille i en rigtig turnering.
Spillerne på holdene
var spillere som senere
kom til at betyde meget
for klubben op igennem
60´erne og 70´erne.
Der kan fx nævnes, Arne
Bendtsen, Erik Nielsen,
Egon Petersen, Tage
Udklip fra 18/9 - 1955
Jensen, Jørgen Møller,
Sigfred Jensen, Kaj Sommer,
Kjeld Jen- Mortensen,
Kamma
Winther
Han- Hvor
1955 ansatte klubben en betalt
træner fra Hadsten
til fodboldholdet.
Det hjalpog
på resultaterne.
sen, Poul Kjeldberg, Tony
Christensen,
tidligere
tabte en del kampe,ne
begyndte
man nu at vinde
disse.holdene
Korsholm havde
2 senior hold
Kjeldsen.
Herre
bestod
af og 1 jun
hold, som trænede
sammen gengangere
hver onsdag og fredag.
så kom man tilDet
at spille
rigtig turnering.
John Madsen, Verner Sørensen,
Jørgen
fraOgfodbold.
eri en
sikkert
Spillerne på holdene var spillere som senere kom til at betyde meget for klubben op igennem 60´ern
Knudsen, Ole Jensen, Knud
Bundgård, Arne Bendtsen,
derfor
at bestyrelsen
besluttede
70´erne. Der kan fx nævnes, også
Erik Nielsen,
Egon Petersen, Tage
Jensen, Jørgen Møller
Niels Jensen, Frode Laursen,
m.fl. Kaj
. Sommer, at
det
halvårlige
kontingent
skulle
væreVerner
Sigfred Jensen,
Kjeld
Jensen,
Poul Kjeldberg,
Tony Christensen,
John Madsen,
Sørensen, Jørgen Knudsen, Ole
Bundgård,
Jensen,man
Frode Laursen,
kr.Jensen,
10,- Knud
, men
så Niels
kunne
dyrkem.fl.
alt.
Det var også i 1955 at Det
man
tilmeldte
det klubben
var også
i 1955 at man tilmeldte
håndbold tiltilbød,
indendørs fodbold,
turneringen. Tohåndbold,
herrehold og et pigehol
Pigeholdet bestod afTo
Anne Lise
Jensen, Ellen Wisbeck,
Bodil Tilma, Nanna
Bjerregård, Birgit Levinsen
håndbold til indendørs turneringen.
gymnastik,
badminton
og bordtennis,
Laursen, Kirsten Mathiesen, Inge Overgård, Kirsten Mortensen, Kamma Winther og Hanne Kjeldsen.
herrehold og et pigehold.
Pigeholdet samt at det gav adgang til foreningens
holdene bestod af gengangere fra fodbold. Det er sikkert også derfor at bestyrelsen besluttede at de
bestod af Anne Lise Jensen,
Ellen
Wisballer.
Samtidig
ville
manaltbetale
håndhalvårlige
kontingent
skulle være
kr. 10,, men så kunne
man dyrke
det klubben
tilbød, fodbold,
håndbold,
gymnastik, badminton
og bordtennis, samt
at det gav
til foreningens baller. Samti
beck, Bodil Tilma, Nanna
Bjerregård,
boldspillernes
rejser
tiladgang
Aarhus.
man betale håndboldspillernes rejser til Aarhus.
Birgit Levinsen, Inga Laursen,
Kirsten
Mathiesen, Inge Overgård, Kirsten
Udklip fra d. 4/12 - 1955

1955 ansatte klubben en betalt træner
fra Hadsten til fodboldholdet. Det hjalp
på resultaterne. Hvor man tidligere tabte en del kampe, begyndte man nu at
Udklip fra d. 4.12.1955
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KONTAKTER I KIF
BESTYRELSEN:

NYTÅRSKONCERT 2022
Foreningsfællesskabet inviterer, traditionen tro, til nytårskoncert
i Foldby Forsamlingshus.
Efter et års Corona-pause, tager den foldbyske operasanger, Pernille Stolting-Madsen, igen
musikalske gæster med i forsamlingshuset. I år vil vi nyde Dagmar Ginnerups ferme fingres dans
hen over klavertangenterne, de messinggyldne toner fra barytonen Thomas Sigh, der, i selskab
med sin divadårende hustru, mezzosopranen Eline Denice Risager, vil underholde os med arier,
duetter og ensembler fra operaens og operettens verden. Der bliver også lejlighed til at få rørt
stemmebåndene med dejlige fællessange. Dagmar er uddannet pianist, men også organist, og
spiller til daglig i Sabro- og Fårup kirke. Hun underviser på Kirkemusikskolen, dirigerer folkekoret i
Sabro, og er den lykkelige ejer af en syngende bomuldshund. Thomas er uddannet fra konservatoriet i København, og har et utal af roller på bla Den Jyske Opera, når han ellers ikke er optaget af fridykning eller surfing. Eline har studeret i Aalborg, Malmø og København og er uddannet
fra konservatoriet i København. Hun synger også et væld af roller på Den Jyske Opera, når hun
ellers ikke er for optaget af at give stemmemassage til trængte kollegaer.
Programmet bliver en buket af både kendte og ukendte opera- og operettemelodier, sange, viser
og fællessang.
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 6/2 kl. 15 i Foldby Forsamlingshus, Kirkevej 1, 8382
Hinnerup.

Bestyrelsesformand: Ronni Mortensen - 4045 7467, ronni@gmail.com
Kasserer: Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Fodboldformand: Jan Frier - 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær: Susanne Andersen - 3122 3243, kagekone77@gmail.com
Fodbold ungdom: Simon Markvart - 4173 1394, simonmarkvart@yahoo.dk
Forretningsudvalg/sponsor: Louise Matzen - 2266 9023, louise@minkreativeside.dk
KIFFEN: Line Horup Skjøde - 2088 8360, linehorup@gmail.com
Håndbold: Jeppe Andersen (TFH) - 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Badminton: Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Krolf: Jens Toftum - 8698 5693, 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
Dennis Jacobsen - 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com
Louise Matzen - 2266 9023, louise@minkreativeside.dk
Kristbjörg Jakobsdottir - 2019 3534
Cille Sejr - 2089 3683
KIFFEN redaktion:
Line Horup Skjøde - 2088 8360, linehorup@gmail.com
Susanne Andersen - 3122 3243, kagekone77@gmail.com

Pris 130 kr. inklusive et glas bobler.
Vil man være sikker på at få en plads, kan billetter reserveres på mail: Jenstoftum@gmail.com eller sms til
4034 3334 reservationen er bindende. - Billetter betales ved indgangen.
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Klubhuset i Norring: 8698 7452 - E-mail: Info@korsholm-if.dk
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KIF ønsker alle en god jul
og et godt nytår

