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Haarby Hallerne og svømmehal

Gymnastik og løb

Svømmehal: Som nævnt sidste gang har vi været udfordret
på at få svømmehalsprojektet til at hænge sammen økonomisk, det er nu på plads og vi kan begynde at se det går
den anden vej med genopbygning. Omklædningsrummene
renoveres, et lidt udvidet varmtvandsbassin, nyt beton i
bassinerne og ikke mindst en fremtidssikring af de tekniske
anlæg, der gør os i stand til at overholde gældende lovgivning på området.
Desværre er tidsplanen rykket til 1. Februar 2018, før vil
igen har en brugbar svømmehal.
Hallerne: Siden ibrugtagningen af den nye hal og omklædningsrum m.m. har vi været udfordret en del på korrekt
montering og justering af gulvvarme/ ventilation, som er
styret af et CTS anlæg. Vi håber at teknikerne nu har fået
mere styr på dette og at det i den kommende sæson fungerer optimalt.
Skole +: Den officielle indvielse er nu foretaget og vi har
fået et forløb imellem skole og hal som nok ikke findes
andre steder i Danmark - brug det, det er til alle , for alle.

Haarby Gymnastik afdeling starter op fra uge 34, hvor
både "Jumping fitness" og "Cross ude" kan give sved
på panden. Øvrige hold starter i uge 36. Vi holder fast i
de fleste af vores velkendte hold men byder også velkommen til nyheder som Forældre/Barn-Cross - vi håber at se rigtig mange familier benytte sig af dette tilbud
I foråret havde vi fornøjelsen af at kunne tilbyde nye
hold som "Stram op" og "Dance fitness", og vi kan med
glæde sige, at disse hold igen er på programmet
YOGA - hold starter efter nytår.
BOOKING vi tilbyder nu også flexibel booking på andre hold end Jumping fitness. Book nemt en enkel time
på Cross, Cross light, Stram op og Dance fitness. Gå ind
på vores hjemmeside under booking.
Der er masser af hold at glæde sig til og over - og deltage i og på.
Løb, tirsdag og torsdag kl. 17.30 fra Klubhuset.
Det er sundt og sjovt .
Pulsløbet i Assens på 5 km - tirsdag 5. sept.

Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne

Haarby Lokalråd - Netball
På grund af manglende finansiering har vi desværre opgivet at få realiseret NET-BALL projektet. Vi arbejder nu målrettet på – i dialog med Assens kommune - at få Linien 2
gjort til det naturlige samlingssted for byens foreningsliv og
kulturelle aktiviteter i lokalrådets regi.

Erik Roskjær, Formand Net-Ball, mobil 30136812

Handel- & Erhverv, Lokalråd & Boldklub
Efterårsmesse i Haarby Hallerne lørdag den 28/10 kl 11-17
Messen arrangeres af tre lokale foreninger i tæt samarbejde, og har til formål at samle alt aktivitet, foreninger, erhverv mv under samme tag . Vi vil vise alle hvad Haarby og
omegn kan tilbyde. Der vil denne dag være underholdning,
modeshows, musik, konkurrencer mv.

Badminton
Ungdomstræning: Sæsonstart den 6. sept. 17.00 - 18.30
Trænere Peter Olfert Jensen og Jacob Rasmussen. Der vil
være noget for både helt nybegyndere samt de lidt mere
erfarne. Der vil være mulighed for at der kan bookes en
badmintonbane i Hal 3 - lille hal hver onsdag kl 17 - 18, det
kan evt. anvendes af forældre og andre der afleverer børn
til træning. Gå ind på vores hjemmeside under booking.
Motionisterne. Sæsonstart uge 36 / Julestævne den 30/12
Hvis du ønsker en bane og endnu ikke har reserveret:
Kontakt Maria Hindse tlf. 51187920
Super Motionisterne et hold for de mere øvede spille. Der
spillers tirsdag kl 19.30 - 21.30.

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Billard Klub
Så er det tid til at spille billard igen. Vi kører på fuldt
blus de fleste dage. Hvis du kunne tænke dig at stifte
bekendtskab med billardsporten er du velkommen til
at kigge forbi i klubbens lokaler under hallen.
Indgang ved fitness under den røde repos. I skrivende
stund er vi ved at gøre klar til klubbens 50 års jubilæum
som finder sted den 18. august. Hvis du ønsker information om åbningstider og andet:

Kontakt formanden - Kim Knudsen på mobil 41181791

Håndbold
Så er Håndbold sæsonen kommet i gang, og alle hold er
begyndt træningen, lige på nær U6 & 8, de starter først
op i uge 36
Alle træningstider kan ses på hjemmesiden.
Nye spillere er meget velkomne – og kan træne med 45 gange helt gratis !

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Fodbold, Volleyball
www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Bicycle Club. HBC
www.haarby-bc.dk

Haarby Skytteforening
www.haarbyskytteforening.dk

September

Et samarbejde mellem

2. sept. Lions Loppemarked
Gl. Trælast kl. 10.00 - 13.00
5. sept. Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
5. sept. Pulsløb i Assens - 5 km

Oktober
3. okt. Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
5. okt. Haarby kirke kl. 19.30
Koncert Brahetrolleborg koret

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions Club

8. sept. Haarby kirke - Kirkens døgn 10. okt. Pensionistforeningen
Haarby bio - filmen Luther kl.16.30 Tur ud i det blå kl. 13 fra Hallen
herefter rundvisning i kirken
Afslutning på Haarby kro
13. sept. Haarby Kirke kl 19.30
Koncert Nairobi Chamber Chorus

Kontakt:
Mobil: 40 33 44 40

15. sept. Pensionistforeningen
16.- 20. okt. Efterårsferie
Høstfest Strandby forsaml, kl. 12.00 18. okt. kæmpe GaveBanko
I Haarby Hallerne

Hold dig også
orienteret på:
haarby-info.dk

Nyhedsbrevet er
opstået i
forbindelse med
Haarby Boldklubs
deltagelse i DM i
foreningsudvikling.
Vi vil gerne sikre, at
så mange som
muligt ved hvad der
sker i Haarby, og
hvornår.
Nyhedsbrevet
husstandsomdeles
til ca. 2.000
husstande i Haarby
og opland.
Nyhedsbrevet vil
blandt andet også
være at finde hos
de lokale
ejendomsmæglere,
så ny-tilflyttere
ved hvad der sker i
byen.
Nyhedsbrevet

17. sept. Haarby kirke kl 10. 00
Høstgudstjeneste efterf. Frokost
24. sept. Kirkehøjskole 11.00-17.00
Helnæs kirke og forsamlingshus
Reformationstiden på Vestfyn

25. okt. Konfirmandstue kl. 19
Foredrag Tro og helbred.
N. Chr. Hvidt
28. okt. Efterårsmesse - Hallen
Haarby Handel– og erhverv,
Lokalråd og Haarby boldklub

November
4. nov. Lions Loppemarked
Gl. Trælast kl. 10.00 - 13.00
7. nov. Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
7. nov. Konfirmandstue kl. 19
Foredrag: Biskop Tine Lindhardt

27. nov. Pensionistforeningen
Juletur til Lübeck
Afgang 7.30 fra Hallen

Lions Club Haarby

Røde Kors

Lions Club Haarby afholder loppemarked på
Den Gamle Trælast, Trunderupvej 14:
Lørdag den 2. september kl. 10.00 - 13.00
Lørdag den 4. november kl. 10.00 - 13.00
Onsdag den 13. sept. - Haarby Kirke kl. 19.30
Koncert - Kor fra Kenya Nirobi Chamber Chorus

Røde Kors landsindsamling søndag d. 1. oktober,
hvis du kunne tænke dig at få en gå - cykle - eller
køretur rundt i Haarby og de omliggende landsbyer, så meld dig som indsamler på tlf. 28628281
eller mail clauspoulsen@outlook.dk
Især Jordløse - og Dreslette områderne mangler.
”Værket” er en ny aktivitet hos Røde Kors. Værket er et netværk for voksne i alderen 30 til 60 år,
som oplever ensomhed i deres liv. Vi mødes hver
anden torsdag aften til fælles aktiviteter og samvær. Hvis du gerne vil være med eller høre mere
om Værket: kontakt Trine Brüsch tlf 3022 7442

Kontakt: pe.haarby@gmail.com og følg os på FB

Juniorklub Haarby
Går du i 4 - 6 klasse og trænger du til socialt
samvær efter skole så kom i Juniorklub.
Klubben har åben mandag - torsdag kl 14 - 17.
Vi ”bor” i kælderen på Haarby skole.
Kontakt Lillian og hør nærmere tlf. 27 11 54 52

www.juniorklubhaarby.dk og følg os på FB

Støtteforeningen
Uge 42 onsdag den 18. okt. er der kæmpe gavebanko spil. Efter ønske fra mange har vi flyttet
Byens fest i uge 42 til næste år.
Sæt X i kalenderen lørdag den 17. marts 2018
for da holder vi fest, Byens fest for ALLE.
Mød os på efterårsmessen i hallen den 28. oktober og vind gode gevinster.
Banko for alle, i alle aldre hver onsdag i Haarby
Hallerne ( den lille hal) kl. 19.00, dørene, åbnes
kl. 18.15. Vi spiller om fine gevinster, Superpuljen stiger med 400,00 kr. pr. spil.

www.haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Pensionistforening
05/09 Banko kl. 14.00 Strandgården
03/10 Banko kl. 14.00 Strandgården
07/11 Banko kl. 14.00 Strandgården
15/09 Høstfest kl. 12 Strandby Forsamlingshus
10/10 Efterårstur - ud i det blå kl 13 fra Hallen
27/11 Juletur til Lübeck kl. 7.30 fra Hallen
www.haarby-pensionisten.dk - Henny

HAT (Haarby amatør teater )
Vi er klar er med ny sæson med massere af teaterlege og øvelser. Vi byder selvfølgelig også på
forestillinger i løbet af året og som noget nyt har
vi i år et samarbejde med teaterforeningen Lirekassen om en fællesforestilling. Dette samarbejde
er vokset ud af den børneteaterfestival som kommer til Haarby i sommeren 2018. Vi er alle meget
spændte på projektet. Sæsonstart uge 33

www.h-a-t.dk og følg os på FB

Tennisklub
Der er mange gode tennistimer på banerne i
august og september. Alle er velkomne til at spille tennis - såvel nybegyndere og øvede.
Træning for voksne: onsdage 18.30 - 20.30.
Hold øje med hjemmesiden www.haarbytennis.dk
der kommer nyheder omkring minitennis i haarbyhallen i vintersæsonen
.
Kontakt formand Bjarne Gadebush 40 40 84 06

www.haarbytennis.dk.

Haarby Musikaftenskole
Se hvad vi tilbyder på - www.aftenskole.nu

