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Haarby Boldklubs
Støtteforening

Haarby Lokalråd
og Handelsforening
Vi glæder os i denne tid ..
Haarby Lokalråd og Handelsforening er klar med
ny julebelysning. Gå en tur
efter den 28. november og
nyd det smukke syn
www.haarbylokalraad.dk

Haarby Boldklub
FOREDRAG
22. januar 2015 - foredrag
om sundhed/sund livsstil med focus på træning,
smerter, søvn og stress.
Vi får besøg af Jacob Søndergaard, kendt fra
Go´morgenDanmark.
Træningsekspert og coach,
personlig træner ( bla. for
kronprinsessen )
Først i det nye år vil han
medvirke i en række tvprogrammer om mænd
og sundhed. Han vil derfor være ”synlig og kendt”,
når han kommer til Haarby.
Foredraget og emnet er
relevant for alle, uanset
om man er boldspiller,
gymnast, cykler, svømmer
eller ingen af delene.
www.haarbyboldklub.dk

Hver onsdag kl. 19.00
bliver der spillet banko i
den lille hal. Det er kun
muligt fordi vi har ca. 40
frivillige hjælpere.
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Gymnastik afdelingen ønsker sig et nyt mere dækMen vi har plads til man- kende navn - vi modtager
ge flere håndboldspillere, gerne forslag. Vær kreativ
og især i børne- og ung- og byd ind - vi sætter tre
domsrækkerne, håber vi flasker rødvin på højkant
på at få større tilgang
og en gratis hold-deltagelse
trods de længere skoleda- til dét bud der måtte blive
ge.
brugt.

www. haarbyboldklub.dk Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 21. marts,
Bordtennis
hvor vi afholder gymnastikBordtennisklubben træ- opvisning i Haarby Hallerwww.haarbyboldklub.dk
ner/spiller hver mandag ne.
og onsdag i aulaen på
Haarby Bicycle
Løberne
Haarby Skole. Vi har 3
Club. HBC
Vi mødes hver tirsdag ved
tilmeldte hold til turnering, og ungdomsspillere klubhuset kl. 18.
Sporet i Trunderupskodeltager i stævner rundt Vintercup Løb:
ven er nu udvidet så det
er 5,4 km. Hvis man star- på Fyn.
Der arrangeres 4 løb i periter turen fra indgangen
Hvis du har lyst til at væ- oden dec. 2014 - marts
ved Hundeskoven, kan
re med er du meget vel- 2015.
man følge både hvide og kommen - bare mød op røde pile afhængig af hvil- vi har både bat og bolde. 07.12.2014 Assens
11.01.2015 Ebberup
ken sværhedsgrad man
www.haarbyboldklub.dk 15.02.2015 Kerte
ønsker.
22.03.2015 Årup
Volleyball
Vi kører hver tirsdag,
www.haarbyboldklub.dk
torsdag og søndag.
Teenvolley, Kidsvolley og
Mix-motions volleyball. Juniorklub Haarby
www.haarby-bc.dk
Vi spiller i Køng hallen
Klubben er for børn i alHåndbold
( med splinternyt gulv)
dersgruppen 4. til 6. klasse
Så er håndboldturnerinAlle er velkomne
efter skoletid.
ger og stævner godt i
www.haarbyboldklub.dk 3. klasses elever må efter jul
gang. Der er masser af
kampe, og alle kæmper
Gymnastik og løb besøge os 2 dage om ugen.
for at opnå flotte resultaÅbningstider:
ter. Vi har en hel ny trup Sæsonen er godt i gang
Mandag til torsdag 14 - 17
af friske gutter, så nu kan med god energi på alle
www.juniorklubhaarby.dk
vi byde velkommen til et vores hold - nye som
gamle.
Herre serie 4 hold.
Fodbold
Det betyder at vi pt. har 6 Efter jul starter vi op igen
Fodboldskole i Haarby. I
senior hold. Henholdsvis i uge 2 - så der skal nok
2015 forsøger vi igen med
3 på både herre og dame- blive mulighed for at få
”rendt julefedtet” af sig. uge 32. Tilmelding kan ske
siden. Vi er stolte af at
allerede fra marts 2015.
kunne tilbyde hold til alle
www.haarbyboldklub.dk
der har lyst til at spille
håndbold, uanset niveau.
Sidste onsdag i måneden
er der ½ pris på spillekort.

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Et samarbejde mellem

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions
RØDE KORS
Kontakt:
Mobil: 40 33 44 40

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
udkommer 4 gange
om året.

7. december
Vintercup løb
Assens

5. januar
1. skoledag efter jul

10. december
Kl. 19 - 22 Strikke café
Haarby Bibliotek

11. januar
Vintercup løb
Ebberup

12. december
Kl. 18 Juletræsfest
Pensionistforening
Køng Forsamlingshus
13. december
Fodboldstævne
Haarby Hallerne

Uge 7
Vinterferie ( Skole )
11. februar
11. marts
Kl. 19 - 22 Strikke café Kl. 19 - 22 Strikke café
Haarby Bibliotek
Haarby Bibliotek

14. december
Handelsforeningen
holder Julemarked

14. januar
Kl. 19 - 22 Strikke café
Haarby Bibliotek

19. december
Sidste skoledag før jul

20. januar
Kl.19.30 Nytårskoncert
Haarby Hallerne

21. marts
Gymnastikopvisning i
Haarby Hallerne

25. december Julebal i
Haarby Hallerne
27. - 31. december
Fyrværkeri salg Lions
Den gamle Trælast

22. januar
Foredrag (se side 1)
Jacob Søndergaard.
Haarby Hallerne

22. marts
Vintercup løb
Årup
Uge 14
Påskeferie (Skole )

Tennisklub
Mini-Tennis lørdag 10 -12
i Haarby Hallerne (lille hal).
Igen i år er der mulighed
for at nye tennisspillere,
sammen med øvede, kan få
sjov motion hele vinteren.
Mini-Tennis er:
Intro. for Nye Spillere
Hold formen ved lige, øvede
Masser af motion.
Mød op før jul:
22/11, 29/11, 06,12
Efter nytår -6 lørdage:
03/01, 10/01, 17/01, 24/01,
31/01, 07/02
Husk indendørs sko og træningstøj. Klubben stiller
ketsjer og bolde til rådighed
for nybegyndere.
www.haarbytennis.dk
Vagn Knudsen tlf. 40446128

15. februar
Vintercup løb
Kerte

Badminton
Se hvad der sker på:
www.haarbyboldklub.dk

Haarby Hallerne,
motionscenter og
svømmehal.
Tilmelding til fitness eller
spinning, og se åbningstider
for svømmehal. på:
www.haarby-hallerne.dk

Røde Kors og Lions
indgår samarbejde
om Julehjælp
Mens de fleste mennesker
glæder sig til julen, er højtiden for mange udsatte familier i Danmark forbundet
med store bekymringer, fordi der ikke er råd til julemad
og gaver til børnene.

19. marts
Foredrag Lola Jensen
Familievejleder
Hold øje med tid /sted

Røde Kors og Lions i Haarby
er gået sammen om at uddele
julehjælp til de mest trængte
familier - i den tidligere
”Haarby Kommune”. Hvis du
også ønsker at hjælpe kan du
give et bidrag i indsamlignsbøsserne, der er opstillet i
mange af byens forretninger,
samt i Haarby Kirke ved de 4
gudstjenester i adventstiden.
Du han også indsætte et beløb
på Røde Kors´ konto:
reg nr: 6852 - kto.nr: 1013737
med angivelse af dit navn samt
koden ”Julehjælp”
Kontakt Røde Kors:
Anni Brejnholt 28492611

Lions Club Haarby
Fyrværkerisalg: Gl. Trælast
27. - 31. december 2014
olsenbirger@gmail.com

