KIFFEN
NOVEMBER 2019
NR. 145 • 37. ÅRGANG

Snapshots
FRA BY- OG
SPORTSFESTEN

SKAL DU VÆRE VORES
NYE KASSERER?
KØB JULETRÆER OG
STØT KIF
FODBOLDTRÆNING
HELE VINTEREN

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

Varmeservice ApS
Salg og Service - Døgnvagt
Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

KIFFEN UDGIVES AF
KORSHOLM IDRÆTSFORENING.

Tlf. 20 66 65 14

Bladet omdeles gratis til husstande
i Norring, Riisbakken, Korsholm, Foldby
Untitled-1
og Tinning.

1

03-08-2006 09:13

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 lokalområdet 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
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STØT VORE
ANNONCØRER.
DE STØTTER OS!

Formanden
Kære alle.
Nu er de udendørs aktiviteter forbi. I år har fodboldafdelingen haft et udfordrende år,
hvor flere af vores fodboldårgange på grund af manglende spillere, har indledt et samarbejde med SGF for at kunne stille hold, mere om dette inde i bladet. Efter de udendørs
aktiviteter er det tid til at komme indendørs og her er sæsonen i fuld gang, håndbold,
badminton mm. Her er tilslutningen nogenlunde som forventet, så det er ok.

ÅRETS BY – OG SPORTSFEST FORLØB FORRYGENDE I ÅR.
Der er ingen tvivl om at festudvalget brænder for denne årlige fest. Der er mange forberedelser og mange er involveret for at kunne afvikle de 3 dage festen løber over.Igen i
år er der kommet nye tiltag bl.a. sodavandsdiskotek børnene, en kæmpe succes. Aldrig
før er der blevet lavet så mange popkorn til sportsfest og 75% af dem endte i de glade
børns maver og resten af den blev tabt under de vilde dansetrin.
Stor tak til alle for indsatsen.
Lørdag aften blev krydret med super god mad fra byens lokale gourmet kok, en udsøgt
menu så stemningen var i top. Senere på aftenen hvor de lokale Heroes spillede op til
dans, varede det ikke længe inden hele teltet var på kogepunktet.

Gunner Holm
Formand Kif
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Seniorfællesspisning
i Foldby forsamlingshus
Tirsdag d. 26 november 2019
Tirsdag d. 21 januar 2020
Alle dage kl. 18.30
Foreningsfællesskabet
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Fællesspisning
Fællesspisning
For alle i byen!
For
alle i byen! på Korsholm Skole den første tirsdag i måneden. Næste par gange er den 5 november og 3
Fællesspisning
december.
Arrangementet
med
spisning,
derefterNæste
kaffe par
og kage
oger
slutter
senest og 3
Fællesspisning
på Korsholmstarter
Skole kl.18.00
den første
tirsdag
i måneden.
gange
den 5igen
november
kl.20.00.
Vi
skiftes
til
at
lave
maden.
december. Arrangementet starter kl.18.00 med spisning, derefter kaffe og kage og slutter igen senest
kl.20.00.
Vi skiftes
til at 15
lave
Pris: 30 kr.
for voksne,
kr.maden.
for børn mellem 3-12 år. Børn under 3 år spiser med gratis. Øl og sodavand
kan
købe
til
billige
priser.
Service
skal selv
medbringes.
Pris: 30 kr. for voksne, 15 kr. for børn
mellem
3-12 år. Børn under 3 år spiser med gratis. Øl og sodavand
kan
købe
til
billige
priser.
Service
skal
selv
medbringes.
Se oplag på skolen og på Facebook: Fællesspisning på Korsholm skole
Se
på skolen
og på
Fællesspisning
på Korsholm
skole
Detoplag
er mega
hyggeligt,
såFacebook:
kom og vær
med og lær nogle
nye mennesker
Det er mega hyggeligt, så kom og vær med og lær nogle nye mennesker

Køb juletræer og støt KIF
Nordmannsgran - fældet eller fæld selv.
Der er også store træer, der er velegnet til terrassen.

Åbningstider:
23-24 november og efterfølgende
lørdage - søndage indtil jul.
Alle dage kl 10 til 16.
Øvrige dage vil jeg tilstræbe at være til stede
ved træerne, dog kan jeg altid træffes på tlf:
2119 6940
Pris:
150 / 200 kr pr træ, hvoraf 20 kr går til Korsholm idrætsforening.
Betaling kontant eller MobilePay.
Adresse:
Røjen 1, 8382 Hinnerup (900 m nord for lyskrydset i Korsholm)
Niels Christiansen, tlf: 2119 6940.
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NMT EL-SERVICE
Arresøvej 11A . 8240 Risskov
EL-SERVICE
EL-SERVICE
EL-SERVICE
Tlf. 86 17 43 19

NMT
NMT
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11AArresøvej
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8240
11A Risskov
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17
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THOMAS ERIKSEN
TLF: 40 56 74 84
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EMAIL:

GRÅSTENVEJ 3, SØFTEN

THOMASERIKSEN@YAHOO.DK

8382 HINNERUP

Nyt fra Fodboldformanden
Endnu en sæson i fodbold er forbi! En
sæson med mest positive oplevelser!
Desværre har Kristbjörg og Cille valgt at
stoppe som trænere for U7+U6, hvilket
efterlader et stort hul. De har selv startet holdene op med træning på skolens
baner, og sørget for alt omkring holdene!
Vi vil gerne takke dem for det store arbejde de har gjort!
Så skulle der være en forælder der kunne
tænke sig at træne nogle dejlige børn, så
må de meget gerne kontakte en fra fodbold-udvalget, se bagerst i KIFFEN for data!
Senior herrer har haft en sæson med
mange sejre, og ligger i øjeblikket 2-3 i
deres pulje. Rigtig flot, drenge! Det er også
positivt, at der er spillere der må sidde
over indimellem. Det tyder på, at vi måske
kan tilmelde et 11-mandshold efter nytår!
OldGirls har desværre haft lidt problemer
med at samle hold, men har dog ufortrødent både trænet og spillet kampe! også
her kunne det være dejligt med nogle nye
spillere! Oldboys +45 har haft en sæson

på det jævne. Med både sejre og nederlag.
Dog er nederlagene med en lidt større
målscore end sejrene. Nogle kampe er
gennemført med kun 10 spillere, så også
her kunne det være dejligt med lidt tilgang!
Oldboys +60 har spillet en sjov sæson.
Nogle kampe har man spillet drømmebold, for så næste kamp at spille knap så
godt. Men det er aldrig kedeligt! Også her
kunne det være dejligt med lidt tilgang!
HAR DU LYST TIL AT PRØVE AT SPILLE
FODBOLD, SÅ TRÆNER HOLDENE HELE
VINTEREN PÅ BANERNE I NORRING:
OldGirls: mandage kl. 18:30 (indtil de
beslutter at stoppe)
Herre Senior: mandage kl. 19:00
OldBoys: mandage kl. 19:00
Ud over disse hold der spiller i orange, så
har vi et hold-samarbejde med SGF for
U15 + U14 og U10 !
Disse hold træner primært i Søften.
Fortsættes næste side
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Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen
Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup
Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31

Hvis vi skal kigge i glaskuglen, så er vi
nok lidt i problemer. Vi mangler børn der
gerne vil spille fodbold, samt trænere til
disse! Så hvis der er nogle forældre, der
godt kunne tænke sig at starte et hold
op, så hører vi meget gerne fra jer! Vi har
banerne, de bedste i kommunen, boldene,
spillesæt, m.m., så bare kom frem vi skal
nok støtte op om jer! Og vi betaler gerne
for et træner-kursus! Vi kan sagtens køre
klubben som senior/oldboys/oldgirls klub,
men vi skulle gerne have noget ungdom til
at føre faklen videre, når vi gamle falder
fra!

Hvis der går nogle personer rundt med
ideer til idræt, boldspil, m.m., så må I
meget gerne kontakt os!
Så vil vi se, om vi kan passe det ind i
Korsholm IF!
Til slut vil vi i Fodbold-udvalget gerne
takke alle trænere, holdledere, forældre,
bestyrelsen, m.m. for Så vil vi se, om vi kan
passe det ind i Korsholm IF!
Til slut vil vi i Fodbold-udvalget gerne
takke alle trænere, holdledere, forældre,
bestyrelsen, m.m. for hjælp og et godt
samarbejde i 2019.
UDEN JERES FRIVILLIGE INDSATS, HAVDE
VI IKKE EN KLUB!
Jan Frier, fodboldformand
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STUBBS
GASTRONOMI

!
n
e
t
r
o
p
støtter s
MAD UD AF HUSET
FROKOSTORDNING
MØDEFORPLEJNING
GOURMETBUTIK
KURSUSLOKALER
EVENTS
GOD MAD LAVET FRA
BUNDEN AF FAGLÆRTE
GRATIS LEVERING TIL
FOLDBY, KORSHOLM OG NORRING
SE MERE PÅ STUBBS.DK
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U6 og U7 mix fodbold
Hej børn og forældre.
Kristbjörg og jeg vil gerne sige tusind tak for lån af jeres seje børn. Vi har
haft nogle fantastiske sæsoner med jeres børn, men starter desværre ikke
op igen som trænere til foråret 2020. Det var været sjovt at træne børnene
og taget dem med til stævner. Vi vil gerne sige tusind tak for virkelig god
opbakning til jer forældre, som har været gode til at give en hjælpende hånd.
Og tak til børnehave og SFO for godt samarbejde.
Børnene søger nye trænere til foråret! Skriv til os, så vil vi gerne svare på
spørgsmål og hjælpe jer i gang.
Med venlig hilsen
Kristbjörg og Cille (tlf: 20893683)

Hammel Cup, oktober 2019
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Flot efterårssæson af herre senior
Det har været rigtig godt med opbakning til både træning og kamp. Der har kørt træning
hver uge hen over sommeren, så vi har holdt os i gang. Endda med en del ekstra
træninger, så vi virkelig kunne komme i form! Måske er det også årsagen til at Korsholms
herre 7-mands, i denne halvsæson har haft en godkendt sæson med en fin 3 plads i
gruppen. Krydret med et par storsejre (8-1 over Trige og 7-3 over Vorup FB.) Den sidste
hjemmekamp i sæsonen blev afsluttet med hotdogs på grillen efter kampen!
Afslutningsfest: lørdag den 12 okt. Var 11 af klubbens spillere til afslutningsfest inde i
Aarhus. Vi startede på restaurant Klokken med alt det smørrebrød – vi kunne spise (og alt
det øl vi kunne drikke) Derefter så vi landskamp ( DK-Schweiz) på den nærliggende bar og
herefter var vi på en større pubcrawl tur, og vi fandt først sent tilbage til FoldbyKorsholm-Norring området.
Nyt: Spiller 11 mands senior til foråret.
Den store opbakning og et par ekstra spillere gør, at vi nu tror på at klubben kan have et
spillergrundlag for 11 mands fodbold til foråret. Derfor tilmelder vi et 11 mands hold fra
forårsæsonen 2020. Det bliver i den laveste række. Så alle kan være med og man er
meget velkommen til at starte til fodbold – Det vil være så fedt med nogle flere lokale
spillere!

Træningen forsætter
Hver mandag aften kl. 19 er der fodboldtræning på banerne i Norring. Du må meget
gerne møde op. Du er også velkommen til at kontakte Christian Esman 22 64 37 85 eller

Kristian Holten 20 22 22 96.
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Mådder bold/Oldgirls
Ja nu er endnu en sæson gået og vi må desværre erkende at vi ikke har vundet en kamp
hverken i foråret eller efteråret vi har dog scoret mål men ikke tilstrækkeligt nok. Vi spiller
kun for at have det sjovt og have noget socialt samvær, men vi kunne godt tænke os at
vinde og møde nogen som er ligeværdig med os. Vi har spillet mod de samme hold de
sidste 5 år og det er lidt op af bakke, når vi endnu en sæson er endt i bunden. Så derfor
håber vi at komme i en anden række for at prøve noget nyt så vores selvtillid kan komme
lidt op igen..
VI TRÆNER HVER MANDAG KL 18:30, SÅ HVIS DU HAR LYST TIL AT TRILLE LIDT BOLD BARE
FOR AT VÆRE SOCIAL ELL FOR MOTION SKYLD. DU BEHØVER IKKE AT VÆRE
FODBOLDGENI DU MÅ OGSÅ GERNE VÆRE ”BOLDMONGOL” SOM MAN NU SIGER DET.
Så tag din nabokone under armen og kom og spil…
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Vi søger en frivillig
erfaren kasserer til KIF
Vi er en lille klub der anvender klubmodul til at håndtere registrering af
medlemmer, online betaling af kontingent, samt regnskabsstyring, der er
tidssvarende og letter kassereren for mange manuelle opgaver.
Hvis det er noget for dig så kan du kontakte Formanden for KIF på
Gunner@queen.dk for mere info.
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Nyt fra KIFs Støttevenner
Den 22 august 2019 var der Sponsorcykelløb. Endnu en gang en kæmpe succes. I år var
der 73 cykelryttere i alle aldre som gik til den fra start til slut. Cykelløbet blev sat godt i
gang af Stine, skoleleder på Korsholmskole. Der var stor opbakning fra familie, venner og
frivillige, som stod på hele ruten og hjalp til med plastre, vandflasker og opmundtrende
ord. En hel time blev der trampet hårdt til i pedalerne, hvorefter der var gratis vandflasker og aftensmad for alle cykelryttere lavet af Korsholm klubbens fantastisk personale.
Aftenen sluttede af præmieoverrækkelse.
Tak til hele byen for stor opbakning til
dette arrangement.
Til sidst tusind tak til årets sponsorer til
cyklisterne samt sponsorer, der sponserede præmier til cyklisterne:
Foldby VVS og Smedeforretning, Foldby
Spisehus & Pizzabar, Nordea, Matas
Hinnerup
Living4you, Restaurant Sevags i Egå,
Hadsten Biograf, Rema 1000 i Sabro,
Frode Laursen
Guldsmed Hinnerup, Nymode,
Trends, Hinnerup samt flere.

Hair

Der er fortsat nogle af cykelrytternes sponsorer, der mangler, at indbetale det beløb der
blev tilkendegivet på løbsdagen. Dette er blot en venlig reminder. Beløb kan indbetales
på Danske Bank reg. nr: 3648 konto nr.: 8037124 eller via Mobile Pay Box23675 (KIFstøttevenner) med oplysning om Sponsor ID nr.
Fra februar 2020 mangler der bestyrelsesmedlemmer til KIF Støttevenner – alle er
velkomne. Husk at du som frivillig er med til, at rejse økonomiske midler, der alle går
ubeskåret til KIFs børne- og ungdomsspillere. Endvidere er du med til at opretholde fællesskabet i vores lille lokalsamfund. Kontakt Benita på 23 83 29 59 for en uforpligtigende
snak. Vi har brug for dig!
Husk at vi har en åben Facebook gruppe - KIF Støttevenner – støt op om de lokale initiativer og bliv medlem.
Venlig hilsen
KIFs Støttevenner
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BY- OG SPORTSFEST
AUGUST 2019
Torsdag startede med sponsorcykelløb
arrangeret af KIF’s Støttevenner, med rigtig god tilslutning.
Der var over 225 tilmeldte til pasta og kødsovs, hvilket var virkelig flot. Størstedelen
var dagplejebørn, deres forældre og
søskende.
Mange glade børn cyklede og smaskede
spaghetti og kødsauce, til den helt store
guldmedalje...
Mådderholdet spillede lokalt opgør mod
HOG. Stillingen ved slutfløjtet, var dog ikke
noget at prale af.
Teltet var efterfølgende fyldt godt op, med
højt humør og glade mennesker.

Fredag havde vi en ide´ og det måtte briste eller bære...
I stedet for den vanlige damefrokost,
havde vi i år arrangeret børne-diskotek for
børn fra 3-7 klasse. Dette løb af stablen
med festklædte børn, dans og masser af
popcorn og sodavand.
Vi fik fantastisk hjælp af nogle mega seje
unge mennesker, og tak for det...
Da vejret var super skønt, fortsatte festen
efterfølgende på hoppepuden.
Sideløbende blev der kæmpet på banerne
i firmafodbold, og Oldboys 45 plus spillede
showkamp mod KIF allstars, resultat af
denne kamp taler vi heller ikke om.
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Ved 20-21 tiden var alle mand fra firmabold og Oldboys samlet i teltet til dejligt
smørrebrød og fadbamser.

Om aftenen var der dækket op til fest i
teltet, i KIF´s original farver, med orange
blomster fra Queens.

Kl. 21.00 gik DJ Cris på scene og fyrede
den max af med 80-90ér musik, men da
kl. slog midnat gav vi efter for de unges
pres om genre skifte, hvilket blev til en god
time med dakke-dak, samt super mange
og glade unge mennesker på dansegulvet.

Med 95 tilmeldte festglade mennesker,
indtog vi den mest fantastiske 3 retters
menu fra Stubbs gastronomi, og vin fra
Living 4 you. Kl.21 gik vores (lokale helte)
Local Heroes på scenen og gav den fuld
gas... Med nye medlemmer i bandet blev
der spillet så teltets tag løftede sig.

Traditionen tro, var bestyrelsen værter
for gratis morgenmad, til de morgenfriske
lørdag kl. 9.00. Formiddagen bød igen i år
på loppemarked, med stor opbakning fra
byens virksomheder og lokale handlende.
Der var fint besøg på banerne af veteranbiler og gamle motorcykler, hvilket smittede af på nogle af de fremmødte, som
måtte hjem i gemmerne og hente deres
egne køretøjer ned på stadion.
Masser af børn og barnlige sjæle mødte
om formiddagen op for at blive ansigtsmalet og se trylleshow ved prinsesse Pernille
og klovnen Alfredo.
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Til slut kan vi konkludere at vi havde en
bragende god By- og sportsfest, som er
værd at bygge videre på til næste år.
Vi vil gerne rette en særlig stor tak til alle
dem som før, under og efter har været
med til at gøre byens sportsfest2019, til en
af de bedste fester der er blevet afholdt i
længere tid..

Med Venlig hilsen
Festudvalget

BY- OG SPORTSFEST
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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

A/S

Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45
www.byg-mal.dk

Smukkere blomster...

Queen® er smukke og holdbare afskårne blomster og potteplanter af kalanchoe i et væld af farver. Dansk producerede og forfinede siden 1939.
Kendt for det smukke ydre og den lange holdbarhed. Forhandles i havecentre og supermarkeder eller online på queen.dk, afhentes eller leveres til døren.

...ganske enkelt
queen.dk
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Bestyrelsen:
Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Formand
Gunner
Holm,8698
86985693,
6538,jenstoftum@gmail.com
lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer
Jens
Toftum,
Bestyrelsen:
Kasserer
Toftum,
8698
5693,
jenstoftum@gmail.com
Fodboldformand
Jan
Frier,
8698
8263
jfs@hin.dk
Formand Jens
Gunner
Holm,
8698
6538,
lillevorbjerg@gmail.com
Fodboldformand
Jan
Frier,
8263
jfs@hin.dk
Sekretær
Susanne
Andersen,
31223243,
kagekone77@gmail.com
Kasserer Jens
Toftum,
86988698
5693,
jenstoftum@gmail.com
Sekretær
Susanne
Andersen,
31223243,
kagekone77@gmail.com
Louise
Dam,
8174Jan
0531,
famwdam@hotmail.com
Fodboldformand
Frier,
8698
8263 jfs@hin.dk
Louise
Dam,
8174
0531,
famwdam@hotmail.com
Jeppe
Andersen
(TFH),
8698
6807,
jeppe@birkandersen.dk
Sekretær
Susanne
Andersen,
31223243,
kagekone77@gmail.com
Jeppe
Andersen
(TFH),
8698
6807, jeppe@birkandersen.dk
Sara
Hougaard,
2380
0832,
sarah_hougaard@hotmail.com
Louise
Dam, 8174
0531,
famwdam@hotmail.com
Sara
Hougaard,
2380
0832,
sarah_hougaard@hotmail.com
Line
Skjøde,
2088
8360,
linehorup@gmail.com
JeppeHorup
Andersen
(TFH),
8698
6807,
jeppe@birkandersen.dk
Line
Skjøde,
2088
8360,
linehorup@gmail.com
Sara Horup
Hougaard,
2380
0832,
sarah_hougaard@hotmail.com
Fodboldudvalg:
Line Horup Skjøde, 2088 8360, linehorup@gmail.com
Fodboldudvalg:
Jan Frier (formand), 8698 8263, jfs@hin.dk
Jan
Frier
(formand),
8698 8263,
jfs@hin.dk
Dan
Gripping,
3136 1180,
dan.fodbold@gmail.com
Fodboldudvalg:
Dan
Gripping,
3136
1180,
dan.fodbold@gmail.com
Mikael
Hansen
(Ungdom),
Fusagervej
9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk
Jan
Frier
(formand),
8698 8263,
jfs@hin.dk
Mikael
Hansen3136
(Ungdom),
Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk
Dan
Gripping,
1180, dan.fodbold@gmail.com
Håndboldudvalg:
Mikael
Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk
Håndboldudvalg:
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I/S Foldby Vandværk
Formand
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil: 20 78 19 63
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Søren Pedersen
Tlf.: 98 98 74 00
Mobil: 20 11 84 30

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk
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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
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Foldby VVS & Smedeforretning

