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Sportsfest

24.-24. AUGUST
på Norring stadion
BØRNECYKELLØB
FIRMAFODBOLD
FEST I TELTET
LOPPEMARKED
SODAVANDSDISKOTEK
BØRNESJOV I TELTET
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 PRIMO OKTOBER 2019

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!

Sommerhilsen fra formanden
Kære Alle
Vi er kommet godt igennem 1. halvdel af en rigtig god
sæson. En stor tak til alle trænere, de gør en kæmpe
forskel. De nye tiltag, der blev lavet sidste år, hvor de
mindste børn bliver hentet i SFO og efterfølgende skal
træne på boldbanen ved Korsholm skole, har været en
succes, der foresætter. Dette tilbud er fantastisk for de
mindste børn og så der jo også mere plads til de større
børn oppe på Kif banerne.
Så alle træneren kan velfortjent holde sommerferie og
glæde sig til at starte op igen, når alle spillerne starter i
skolen igen.
Næste store event i Kif er den årlige sportsfest og igen
i år har festudvalget lavet et super godt program,
meget mere om det inde i bladet. Husk at sætte et
stort

x

i kalenderen, det bliver helt sikkert igen i år

nogle fantastisk dage med Støtte fra alle jer borger i
Foldby, Korsholm/Norring

Gunner Holm
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THOMAS ERIKSEN
TLF: 40 56 74 84
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EMAIL:

GRÅSTENVEJ 3, SØFTEN

THOMASERIKSEN@YAHOO.DK

8382 HINNERUP

Forårssæsonen for
Herre senior fodbold
Den sidste kamp i denne forårssæson er
spillet.
Resultaterne har ikke været fantastiske.
Vi har desværre ikke, i denne sæson, haft
det store held med at vinde de fleste af
kampene. Dog er vores kampgejst altid
i højsæde, vi stiller hold HVER gang og vi
nyder spillet.
Vi har kæmpet bravt til hver en kamp, og
vi har forsøgt på bedste vis at vinde dem
samtidig med, at vi har holdt humøret
højt!
Der har været træning mandage kl. 19.00
på Norring Stadion med et flot fremmøde
og med mindst 10 spillere, hver gang.
Holdet har i foråret bestået af spillere i alle
aldre fra 15-43 år. Vi har fået tilgang af 4-5
nye spillere. Det har været rigtig godt. Vi
mister dog også et par spillere her i sommerferien.
Vi har nogle rigtige gode faciliteter i form
af et klubhus, nogle fine baner og pumpede bolde;). Der er altid kolde øl/soda-

vand efter træning, og vi hygger gerne en
gang imellem til diverse arrangementer i
klubhuset. Vi er yderst dygtige til at sætte
os sammen efter træning og få en øl eller
grille nogle pølser. Det er sammenhold så
det batter!
Efterårssæsonen går snart i gang - DU er
meget velkommen!
Vi fortsætter med at træne hen over sommeren, hver mandag kl. 19.00 på Norring
Stadion. Du er meget velkommen til at
møde op, og du må også altid gerne kontakte enten Christian Esman på tlf. 22 64 37
85 eller Kristian Holten på tlf. 20 22 22 96
Fodboldklubben er især velegnet til
dig, som er flyttet til byen og gerne vil
lære nogle lokale at kende samtidig
med, det er en rigtig god motionsform.
Vi spiller i den laveste række 7- mands
fodbold. Spilletiden er 2 x 30 min. Det er
bestemt noget, alle kan være med til.
Kom Frisk
God sommer
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Kamp-program på
KIFs hjemmebane

ØOB OLDBOYS 60 ÅR 11 MANDS

KAMP-PROGRAM PÅ KIFS HJEMMEBANEN
HERRER 7M
22/8-´19 KL 19
4/9-´19 KL 19

KORSHOLM IF – ST70
KORSHOLM IF – LISBJERG FC

23/9-´19 KL 19

KORSHOLM IF - GRUNDFØR IF

7/10-´19 KL 19

KORSHOLM IF – VORUP FB

ØOB OLDBOYS 45 ÅR 11 MANDS
5/8-´19 KL 19

KORSHOLM IF – FAML, AARHUS

19/8-´19 KL 19

KORSHOLM IF – VSK AARHUS

2/9 -´19 KL 19

KORSHOLM IF - HOG

23/9-´19 KL 19
SF

KORSHOLM IF - SKØDSTRUP
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7/8-´19 KL 19

KORSHOLM IF – FUGLEBAKKEN

21/ 8-´19 KL 19

KORSHOLM IF - CIF

4/9-´19 KL 18:30

KORSHOLM IF – AGF

18/9-´19 KL 18

KORSHOLM IF – LYSTRUP IF

22/ 9´19 KL 19

KORSHOLM IF – ASA AARHUS

MÅDDERBOLD 7 MANDS
22/8-´19 KL 19

KORSHOLM IF – HOG

2/9-´19 KL 19

KORSHOLM IF – IF MOLS

4/9-´19 KL 19

KORSHOLM IF - LYSTRUP IF

25/ 9 -´19 KL 19

KORSHOLM IF - HEI

9/10-´19 KL 19

KORSHOLM- HORNSLET IF

Mådderholdet er damefodbold for alle…
Foråret har ført flere nye spillere til Mådderholdet, hvilket vi rigtig
glade for.
Men der er fortsat stadig plads til flere skøre og herlige kvinder, der
gerne vil på græs og spille bold med os andre.
Vi tropper op i al slags vejr og får græs på knæerne. Vi spiller for sjov
og for sammenholdets skyld, og vi hygger os i hinandens selskab,
også i tredje halvleg.
Vi spiller 7. mands turnering, hvor vi nogle gange vinder, men oftere
må erkende et nederlag, men så længe vi har det sjovt, så er
missionen nået.
På Mådderholdet er der plads til alle former for fodboldspillere, så
trop gerne op selvom du aldrig har rørt en bold.
Mådderholdet træner man- og onsdage fra kl. 18.30 – 20.00.
Vil du gerne have mere info ring til Ina Frandsen; 2872 3317
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Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET

HJÆLP!

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

Vi søger en frivillig erfaren kasserer til KIF
Da Jens Toftum har valgt at gå af som
kassere søger vi en ny kasser til vores lille
klub.
Vi 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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OPSTILLING OG
NEDTAGNING
AF TELT
Vi har brug for din hjælp til at opsætning
og nedtagning af vores telt til sportsfesten.
Kontakt venligst Brian Wissendorff
Tlf 52303381 for nærmere info

TELTFEST
VED KORSHOLM IF´S

BY- OG SPORTSFEST
HVORNÅR

Lørdag den 24. august
Fra kl . 19.00 - 01.00
HVOR

På banerne i Norring

MENU:
Forret

Koldrøget laks, æblesalsa, rygeost,
rugcrumble og grønne urter
Koldhævede brødmuffins med pisket smør

Hovedret
Langtidsbraiserede Spoleben vendt
i hjemmelavet marinade
Oksesteg med varme krydderier
Hjertesalat, speltkerner,
solbærsyltede rødløg og vinaigrette
Mørdejstærter med trøffelristede svampe
Saltbagte urter
Flødegratinerede små kartofler

Dessert

Riisvej 6B, 8382 Hinnerup

Chokoladekage med modne bær, mousse
og brændt hvid chokolade

AFTENENS PROGRAM :

BILLETPRIS

Kl. 19.00 : Velkomst og Spisning

KR . 200,-

Lækker 3 retters menu kreeret særligt til lejligheden af vores
lokale gastronom Thomas Stubbs / Stubbs gastronomi

Kl. ca 21.30 ”LOCAL HEROES”

via Mobilepay

60 853
(husk navn og mrk. ”fest”)

Vores lokale helte er i superform
og går på scenen og spiller op til
et brag af en fest !!

LOUISE KJÆR (VOCAL) - POUL SEJR NIELSEN (VOCAL) BJARNE ANDERSEN (KLAVER) -JESPER KRAGH (GUITAR)DENNIS JACOBSEN (BAS) - JACOB BRINCH (TROMMER)

Billetter skal købes senest tirsdag
den 20 august kl 18.00 !!

Max 100 billetter til salg
Der kan reserveres bord i baren fra
Torsdag den 24. august
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Vi har igen i år inviteret Klovnen
Alfredo og han tager sin søde
datter Prinsesse Pernille med.
Så hvis I er til Trylleri og ansigtsmaling, så
kom i teltet
Lørdag d. 23 August
Prinsesse Pernille laver Ansigtsmaling
kl. 10.00 - 12.00
Klovnen Alfredo laver Trylleshow

Kl.11.00 - 11.45

VETERANBILER & MOTORCYKLER
KL.11-14
KOM OG SE
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KIF FESTUDVALG inviterer til

Sodavandsdiskotek
for 3-7 klasse på Korsholm skole og Friskolen

Fredag den 23 august fra kl. 17.30 - 20.00
i KLUBHUSET på Norring stadion
Her vil vores Superseje DJ spille op til fest med masser af lys, lyd, røg og fed musik.
krydret med en masse supersjove konkurrencer ..
Og ikke mindst et par fornøjelige timer sammen med dine venner
Du får ALLE de popcorn du orker at spise + 1/2 liter sodavand

Indgangspris 40 kr
Vi glæder os til at se dig!
Husk at sige til dine forældre, at de skal kigge forbi det store telt imens,
hvor skolebestyrelserne fra Korsholm skole og friskolen afholder forældre-hyggecafe.
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Program til Korsholm Idrætsforenings
Torsdag d. 22. august
16:30

Indskrivning til cykelløbet

17:30

Spaghetti kødsovs

17:30

Cykelløbet starter

19:15

Præmie overrækkelse

19:00

Oldgirls - Hog

20 – 23:00 Hygge i teltet
Teltet lukker kl. 23:00

Fredag d. 23. Augu
17:30- 20

Sodavan
klubhuse

17:30 -21

Firma fo

18:30

KIF Oldb
kiffer

21:00 -00:00

Dj Ch
80ér/90é

Teltet lukker kl. 01.00

Støttevennerne opstiller hoppepude og fodboldbane. Hu
er omtale af de enkelte
12

s By- og sportsfest 2019

ust

ndsdiskotek i
et

odbold

boy-gamle

hris spiller
ér musik
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Lørdagden24. august
9:00-10:00 Morgenmad KIFs Bestyrelse
10:00-14:00 Loppemarked
10:00-12:00 Prinsesse Pernille
Maler ansigtsmaling
11-11:45

Trylleri m. klovnen Alfredo

11- 14:00

Veteran biler & motorcykler

16:30-18:30 Teltet er lukket.
19:00-01:00 Fest m/ fællesspisning fra

Stubbs gastronomi

21:30

LOCAL HERROES

usk poselotteriet, der er gevinster for ca. 40.000 kr. Der
e aktiviteter i KIFFEN.
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KÆMPE LOPPEMARKED
LØRDAG D.24/ 8-2019

Gå på opdagelse i de mange spændende salgsboder

V
YKLEETRERA
VETERANBILER
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Smagfulde gaver fra Living4you
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Fuchsiahaven hent inspiration til haven
n E
e
s
ip
T
13ér
Hjemmelavet guf og honning fra haven fra Anette Hansen

Flotte lammeskind fra Gotland

Flot bæredygtig mode fra Salvør

Ska
ttej
agt
e
Skattejagt for børn
for FlottmFlotte
bøprræ ier
n
r
ø
b
n
r
præmier
jagt fo
Skatte

Velkommen til Agerzone-zoneterapi
Hils på hundene fra DCH

hundeklub

Få udstyret i orden ved Fars

Grej.

Hils på lokalrådet

Tips
en
Tips en
13é
n
e
r
s
ip
T13ér
13ér

Flot
præ te
mie
r
tteri
Poselo
Poselotteri

Og mange flere boder med masser af spændende ting.
Tøj, smykker, legetøj, hjemmesylt, børnetøj, håndarbejde.

Ønsker du at opsætte en gratis

stand og sælge dine lopper

KONTAKT: GITTE CHRISTENSEN (enghave13@yahoo.dk)
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Pos
elot

teri

FÆLLESSPISNING
Torsdag den 22. august kl.
18.30
i teltet på banerne i Norring

Menu: Pasta og kødsovs
Pris: 25 kr. pr person
Børn der deltager i sponsorcykelløbet,
spiser GRATIS

Drikkevarer købes i teltet
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Børnecykelløb
Sponsorcykelløb arrangeret af KIFs
Støttevenner.
Den årlige KIF sommerfest skydes igen i
år i gang med det årlige sponsorcykelløb.
Cykelløbet afvikles torsdag den 22. august
2019 på sportspladsen i Norring.
Der er indskrivning fra kl. 16:30. Løbet
skydes i gang kl. 17:30 og der cykles i 1
time på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket
strækning ved sportspladsen.
Der er præmier, til de 3 cykelryttere, der
kører flest sponsorpenge ind samt præmier i alle 3 startgrupper.
Så kære cyklister kontakt allerede nu dine
sponsorer og få gang i dine sponsoraftaler.

Måske du kan lave en god sponsoraftale
med dine forældre, bedsteforældre, rige
tanter & onkler, festlige fætre & kusiner og
gode naboer.
Reglerne er simple; Rytterne kan melde sig
i 3 forskellige aldersgrupper. Der er separate grupper for piger og drenge. Dine
sponsorer betaler 5 kr. eller 10 kr. eller
20 kr. for hver kilometer du cykler. Dog
minimum 50 kr. Der er naturligvis også
mulighed for at aftale et maksimumbeløb
for den enkelte sponsor.
Efter løbets afvikling, modtager alle sponsorer en opkrævning på det indkørte
beløb. Der kan også betale på aftenen
kontant eller via MobilePay.
Tilmeldingsblanketter er i KIFFEN, men vil
også være tilgængelige på sportspladsen.

16

Du må gerne tage kopier af blanketterne
fra KIFFEN.
Der vil igen i år være mulighed for at
købe aftensmad i teltet. Aftensmaden kan
nydes, mens vi tæller hvor mange omgange cykelrytterne har kørt. Aftensmaden er
gratis for alle cykelryttere. Øvrige familiemedlemmer kan købe aftensmad for 25
kr. per person. Af hensyn til planlægningen skal aftensmad – gælder også cykelryttere – bestilles og betales forud senest
den 19. august 2018.
Hvis kun en cykelrytter skal spise sendes
en sms til 29 84 93 77 med teksten:
MAD CYKELLØB_navn på cykelrytter.
Hvis cykelrytter og øvrige familiemedlemmer skal spise, betales via MobilePay til 29
84 93 77 med teksten:
MAD CYKELLØB_navn på cykelrytter_Antal
Præmieoverrækkelsen igangsættes kl. ca.
19:15.

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer, klassekammerater og venner. Vi håber at se rigtig mange
af jer til dette arrangement så vi sammen
kan føre denne tradition videre i vores lille
lokalsamfund. Hele overskuddet fra dette
arrangement går ubeskåret til KIFs børneog ungdomsspillere. Glæd jer, det gør vi. Vi
ses på sportspladsen.
Med venlig hilsen – KIFs Støttevenner.

KIF Støttevenner består af frivillig arbejdskraft og hvis denne tradition skal videreføres
i vores lokalsamfund, skal der nye frivillige
kræfter til. Så kontakt vores formand 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.
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Tilmeldingsblanket til Sponsor-Cykelløb:
Navn på cykelrytter:
Aldersgruppe (Sæt x)

0-6 år □

7-10 år □

11-15 år □

10 kr. per km
□

20 kr. per km
□

Cykelrytters adresse:
Min(e) sponsor(er) er:
Navn på Sponsor:
Sponsors E-mail:
Sponsors tlf.nr.

Sponsorbeløb (Sæt
x)

5 kr. per km
□

Evt. Maximum beløb kr.:
Min(e) sponsor(er) er:
¤ǣ
Ǧǣ
ǤǤ
Þȋ§Ȍ




ͷǤ ͳͲǤ□
□
ǤÞǤǣ
ÞͷͲǤ Min(e) sponsor(er) er:

ʹͲǤ
□

¤ǣ
Ǧǣ
ǤǤ
Þȋ§Ȍ

ʹͲǤ
□




ͷǤ ͳͲǤ□
□
ǤÞǤǣ
ÞͷͲǤ
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FIRMAFODBOLD 2019
Fredag den 23. August fra kl 17.30 - 21
KIF Festudvalg er glade for igen i år at invitere til den traditionsrige Firmafodbold turnering ved den lokale By- og Sommerfest på Norring stadion
TURNERINGSFORM:
NYHED : Vi genindfører MIX-rækken!
I HERRE - består et hold af 5 spillere + udskiftere og der spilles 5-mandsbaner (ca 50 x
30 m) med håndboldmål.
I MIX - består et hold ligeledes af 5 spillere - dog skal der være Minimum 2 damer på
banen. Her spilles der ligeledes på håndboldmål
Hvert hold spiller 3-4 kampe + evt finale
BEMÆRK: der må KUN spilles i tennissko - dvs INGEN Fodboldstøvler !!!
Tilmelding: Senest onsdag den 21. august kl 20.00 (eller ved max 15 hold)
Det koster 200 kr. at deltage og tilmeldingen skal ske til:
Dennis Jacobsen : 26 71 38 18 eller mail : dennis.g.jacobsen@gmail.com
Nikolaj Buchhave : 30 95 87 22 eller mail : nikolajbuchhave@gmail.com
Efter afviklingen af turneringen vil der igen i år være mulighed for at bestille Smørrebrød
til efterfølgende spisning og hygge i selskab med kolleger og de øvrige deltagende
hold i teltet.
Vi vil gerne opfordre jer til at deltage i dette - der vil være musik i teltet med hits fra
80-90érne til at skabe den gode stemning for en hyggelig aften. Sidste år var vi 80 til
spisning - I år vil vi gerne være endnu flere …!!
Henvendelse til Dennis Jacobsen for nærmere oplysning vedr. priser etc.
Vi glæder os til en fornøjelig aften, og forventer selvfølgelig igen i år, at turneringen vil
blive gennemført i en hyggelig atmosfære
KIF FESTUDVALG
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Bandet Local Heroes blev egentlig bare startet lidt for sjov efter flere
år med lidt for dyre og lidt for lidt fede bands til KIFs sportsfest. Charlotte
Holleufer spurgte rundt blandt de lokale, hun kendte til kunne spille eller
synge og wupti, var der dannet et band. Til sportsfesten 2017 spillede Local
Heroes for første gang efter 5 øvegange hvor 12 numre var blevet lært. Op
til sportsfesten 2018 var der blevet øvet stort set et helt år, og 25 numre
var kommet på repertoiret. I 2019 bliver det vildere og bedre end nogen
sinde før - bandet har fået 2 nye medlemmer og starter dette års tourné på
Grundfør Festival i slutningen af juni og slutter af med et brag til KIFs
sportsfest. Bandet Local Heroes er som navnet antyder samlet omkring det
lokale. Med base i Søften, Skjoldelev og Foldby er de lokale helte helt
lokale. Bandets 6 medlemmer har spillet i et utal af forskellige bands
igennem mange mange år.
Local Heroes spiller blandet pop og rock fra 60'erne til i dag.
Kom og hold en fest iblandet en musikalsk oplevelse til KIFs sportsfest i
August.
Medlemmerne er:
Bjarne Andersen: Keyboards
Jesper Kragh: Guitar
Poul Nielsen: Sang
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Dennis Jacobsen: Bas
Jacob Brinch Nielsen: Trommer
Louise Kjær: Sang

Seniorfællesspisning i Foldby Forsamlingshus:
Tirsdag den 24. september og onsdag den 30. oktober
og tirsdag den 26. november alle dage kl. 18.30.

Sangaften i Foldby Forsamlingshus:
Onsdag den 4. september, onsdag den 2. oktober og
onsdag den 6. november, alle aftener kl.19,30.
Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist
og pianist Kaj Mørk. De vil fortælle lidt om sangene, vi
skal synge, så det kan blive nogle hyggelige aftener.
Pris incl. kaffe/te eller sodavand/øl og kage kr. 40

-Forening fællesskabet
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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:
Formand Gunner Holm, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Fodboldformand Jan Frier, 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær Susanne Andersen, 31223243, kagekone77@gmail.com
Louise Dam, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen (TFH), 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Sara Hougaard, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com
Line Horup Skjøde, 2088 8360, linehorup@gmail.com
Fodboldudvalg:
Jan Frier (formand), 8698 8263, jfs@hin.dk
Dan Gripping, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Mikael Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk
Håndboldudvalg:
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Badmintonudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Krolfudvalg:
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983, grethehm@gmail.com
Niels Erik Knudsen, 8698 6646, niels-erik_knudsen@live.dk
Jytte Kristensen, 8698 6439
Jens Toftum, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Badmintonudvalg:
Sara Hougaard, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com
Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, 5230 3381, brianwissendorf@gmail.com
Jens Toftum, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Gitte Christensen enghave13@yahoo.dk)
Line Horup Skjøde, 2088 8360, linehorup@gmail.com
Dennis Jacobsen, 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com
KIF’s Støttevenner:
Formand: Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, benitachr@gmail.com
Sekretær/Presse: Lotte Kaster, Kildeagervej 2, 4162 4494, kaster@godmail.dk
Klubhus i Norring 8698 7452, E-mail: Info@korsholm-if.dk
KIFFEN redaktion:
Louise Dam 81740531 Famwdam@hotmail.com
Line Horup Skjøde, 20888360, linehorup@gmail.com
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I/S Foldby Vandværk
Formand
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil: 20 78 19 63

Kasserer
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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Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 30 86 54 22
Naturgas service-eftersyn
Vand - Varme - Sanitet
Oliefyr - Blikkenslagerarbejde
Få lavet om fra elvarme til naturgas

Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

er

Tonni E Jensen

od

v/ aut. gas- og vandmester
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Foldby VVS & Smedeforretning

