
SOMMER 2020 
 

Det kan vist godt siges uden overdrivelse, at denne forårssæson i IFA, har været noget 

”tynd” – og sluttede på en træls måde.  

Det har dog været rigtig dejligt, at komme lidt i gang i denne måned – og ikke mindst få set 

og hilst på jer igen! 

 

Vi har opstart af aktiviteter – MANDAG den 10. august. 
Vi håber på fuldt program, men følger situationen. 

Der udsendes derfor NYHEDSBREV i starten af august – der vil have info herom! 

__________________________________________________________________ 

I forbindelse med SVØMNING (KONGEÅBADET) bedes du bemærke følgende: 
Hvis I KUN deltager på Aqua Jogging i Vamdrup, som eneste vandhold, koster det Kr. 50,- 

for deltagelse. Dette betales til Vibse ude på holdet! 
_____________________________________________________________________ 

 

Betaling af grundkontingent – efterårs sæson! 

500,- Kr. – Senest d. 1. august  

Gebyr for betalingshold – betales sammen kontingentet. 

 

Bodybike – 100,- 

Yoga – 100,- 

Smarttræning – 100,- 

Pilates – 100,- 

Vandgymnastik Slotssøbadet/Kongeåbadet – 100,- 

 

Onlinebetaling via vores hjemmeside foretrækkes  

www.ifakolding.dk 

 

Såfremt dette ikke er muligt! -  

Indbetaling til vores konto:  

Reg.: 5346   Kontonummer: 030 2443 

________________________________________________________________ 

 

Hvis du ikke ønsker medlemskab af Idræt For Alle i den kommende sæson – vil vi 

meget gerne have du udmelder dig til: 

ifa-kontor@ifakolding.dk eller tlf. 75 53 33 22 

http://www.ifakolding.dk/
mailto:ifa-kontor@ifakolding.dk


 

Corona var også årsag til aflysning af vores grill afslutning i juni måned. 

Derfor vil det glæde os rigtig meget, at se jer alle til GRILL OPSTART i  

Parkhallen fredag d. 21. august kl. 12:00  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

 

Menu 

Grillpølse – Ringridderpølse - Kyllingespyd – Kartoffelsalat, salat, dressing, brød og smør. 

Prisen er Kr. 85,- pr. person.  

Tilmelding starter mandag den 3. august, og senest mandag den 17. august. 

sms 5150 1488 eller mail: ifa-kontor@ifakolding.dk 

__________________________________________________________________________ 

Ø-turen til Venø er flyttet til: 

 

Onsdag d. 9. september – afgang fra Kolding Rutebilstation kl. 8.30 

 

Venø ligger i den vestlige del af Limfjorden, og vi kører direkte til færgen i Struer. Vi holder 

en pause undervejs og får kaffe og rundstykke. 

Det tager kun 3 min at sejle til Venø, og der bor ca. 200 fastboende. Vi styrer bussen 

direkte mod Venø Kro, hvor vi skal have Venø-bøf med kartofler, salat og brød. 

Efterfølgende får vi en dejlig rundtur på øen i bussen med vores lokale guide. Vi kommer 

forbi Venø Kirke, som med sine kun 55 siddepladser, betegnes som landets mindste. Vi ser 

Venø Havn, som blev etableret af øens fiskere og landmænd. Den udgør i dag den 

hyggelige lystbådehavn. 

Efter rundturen styrer vi igen bussen mod Venø Kro. Vi skal have kaffe og lagkage, inden vi 

atter sejler mod fastlandet. Vi kører mod Kolding, og forventer turen slutter ca. kl. 18.00 

Pris for hele dagen kun Kr. 590,- pr. person 
Tilmelding fra mandag d. 3. august – senest d. 14. august 

Til Ifa-kontor@ifakolding.dk eller sms til 51 50 14 88 

Begrænsede pladser – Først til mølle! 

____________________________________________________________________ 

HUSK – Vi træffes ved telefonen allerede fra mandag den 3. august. 

Tlf. 51 50 14 88 

 

Rigtig god ferie – og på gensyn til august! 

Hilsen  

Birgit, Tina, Bo & Vibse 
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