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Haarby Boldklub

Badminton

60+ badminton og bordtennis

Badmintonafdelingen starter igen ungdomsbadminton. Vi er klar med 2 dygtige trænere, som har lyst til
at træne børn og unge fra 0 - 9 klasse. Vi træner hver
onsdag kl. 16.00 - 17.00, første gang d. 2/9.

Kom og prøv - det er aldrig for sent at gå i gang !
Der startes op mandag d. 7/9 kl. 14.00 - 16.00 i Haarby
Hallerne og fortsætter hver mandag.
De første to mandage er gratis prøvedage.
Alle kan deltage, begyndere og erfarne spillere. Alt hvad
du skal bruge er et par indendørssko og idrætstøj - og
selvfølgelig det gode humør.
Har du ikke ketcher eller bordtennisbat, så har vi nogle du
kan låne. Er du til social samvær og hygge, så mød frem vi sørger for at lave runder og fordele spillere på banerne.
Vi har også bolde.

www.haarbyboldklub.dk
Flemming Thomsen tlf. 40 33 44 40

Haarby Lokalråd
Succes for Lokaltelefonen og Lokalrådet !
Når man arbejder sammen kan alt lykkes !
Haarby Lokalråd har i år tjent mere end 26.000 kr. ved
salg af telefonabonnementer gennem Lokaltelefonen.
Disse penge skal i år være med til at udvikle byens nye
julebelysning.

www.haarbylokalraad.dk

Der er fællestræning for øvede seniorer hver tirsdag
kl. 20.00 - 22.00, første gang d. 1/9.
Tilmelding til motionsbadminton er mandag d. 24/8
kl. 19.00 i hallens cafeteria

www.haarbyboldklub.dk

Håndbold
Så er vi godt i gang med håndbold igen. Vi ser frem til
en spændende sæson, hvor vi som det ser ud nu, får
hold i alle ungdomsrækker både drenge og piger, lige
fra U6 til U18.
I seniorafdelingen ser det ud til at vi får 3 måske 4
damehold, og hos herrerne får vi 3 hold.
Men der er plads til mange flere på alle hold, så går
du rundt og gerne vil prøve håndbold, så kom endelig.
Nye medlemmer tilbydes 4 gratis prøvetræninger.
U6 og U8 starter først træningen tirsdag den 8/9.
Se alle træningstider på:

www.haarbyboldklub.dk og følg os på Facebook

Motionscenter og svømmehal.
Svømmehal åbningstider for offentlig svømning:
Mandag kl. 20.00 - 21.30
Tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Onsdag kl. 06.00 - 08.00 + 11.00 - 13.00 + 20.00 - 21.30
Torsdag kl. 12.00 - 16.00
Fredag Lukket ( Morgensvømning starter op i uge 43)
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Søndag kl. 10.00 - 14.00
Tilmeld dig til fitness eller spinning på:

www.haarby-hallerne.dk

Lions Club Haarby
Loppemarked: Gl. Trælast, Trunderupvej 14
Dato: 29. august og 31. oktober Kl. 10 - 13. Entre 20 kr.

Kontakt: pe.haarby@gmail.com

Fodbold
Bordtennis
Volleyball
Se hvad der sker i afdelingerne på:

www.haarbyboldklub.dk

Gymnastik og løb
Vi er allerede i gang med dele af sæsonens program .
Løbehold er startet op i uge 33 med hold for begyndere og øvede - så mød op hvis du gerne vil starte op
med at løbe, eller øge din løbedistance. Vi mødes ved
Klubhuset hver tirsdag kl. 17.30
Cross-holdet startede udendørs træning den 17/8 - vi
mødes mandag i Hundelufterskoven og torsdag på
Børnenes Jord. Holdet er i gang til og med uge 39
hvorefter vi starter op i hallen.
Den traditionelle sæson starter i uge 36, og i år har vi
nye hold på programmet, sammen med ”gamle kendinge”.
Som noget helt nyt har vi et hold for drenge og piger
med Aikido - en gren af japansk selvforsvar.
Vi har fået ny danseinstruktør og starter dansehold
Qvick´´n´´Move ( 4-9 kl.) hiphop - funk - streetdance
( Efterskolens Multisal )
Kom og vær med. Se årets omdelte programfolder
eller på.

www. haarbyboldklub.dk og følg os på Facebook-

September
Et samarbejde mellem

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions Club
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.

Oktober

November

Uge 36: Opstart ny sæson HB
6. okt. Haarby Kirke
7. sept. 60+ badminton og bord- 17-17.30 Hverdagsandagt
tennis 14 - 16 i Haarby Hallerne

4. nov. Haarby Kirke
17-17.30 Hverdagsandagt

9. sept. Strikkecafé, bibliotek

4. nov. Strikkecafé, bibliotek

7. okt. Strikkecafé, bibliotek

11. sept. Høstfest Pensionistfor- Uge 42. Efterårsferie/Girafuge
ening. Strandby Forsamlingshus 14. okt. Giraf Banko
15. okt. Svømmedisco
17. okt. Byens Fest
23. sept. Strikkecafé, bibliotek

21. okt. Strikkecafé, bibliotek

18. nov. Strikkecafé, bibliotek

27. sept. Haarby Kirke kl. 16.00
Trompetkoncert ved
Dorthe Zielke

27. okt. Konfirmandstuen
Kl. 19.00. Foredrag v. tidl.
Biskop Kjeld Holm

20. nov. Mødestedet kl. 18 - 21
Medborgeraften for nye og
”gamle” medborgere i Haarby

31. okt. Loppemarked Lions
Gl. Trælast Kl. 10.00- 13.00.

Haarby Boldklubs Støtteforening Juniorklub Haarby
Uge 42 er Girafugen
14. oktober Kæmpe sponsoreret gavespil
15. oktober Svømmedisco 1 - 7 klasse
17. oktober Byens Fest, billetter kan købes hos
ambassadører eller på Shell
25. december Kæmpe Julebal
HUSK hver onsdag er der banko i Hallen kl. 19.00
Vi søger altid hjælpere til banko - se mere på:

www.haarbyboldklub.dk

Tennisklub
Spil tennis resten af sæsonen for ½ pris og få
gratis træning. Der er stadig plads til både børn
og voksne nybegyndere. Du kan låne ketcher de
første gange.
Vi træner hver onsdag kl. 17.00 - 18.00 ( fra 8 år)
Vi træner hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 ( fra 18+)
Sæsonen fortsætter resten af august og sept.
dog afhængig af vejret.
Vi glæder os til at se dig på banerne.

www.haarbytennis.dk

Haarby Skytteforening
Udendørssæson er i gang igen, der skydes hver
mandag og torsdag fra kl. 18.30.
Sæsonafslutning d. 19/9 kl. 10.00 - 16.00
Indendørssæson begynder mandag d. 21/9.
Der skydes hver mandag og torsdag fra kl. 18.30
i skolens kælder overfor Haarby Hallerne.
Åbent hus arrangement mandag og torsdag i uge
41, kl. 18.30 - 20.30, alle er velkomne.
Julestævne d. 5/12 kl. 10.00 - 16.00

www.haarbyskytteforening.dk

Haarby Bicycle Club. HBC
Hold øje med vores hjemmeside:

www.haarby-bc.dk

Her mødes man efter skole, årgang 4 - 6 klasse
Åbningstider: Mandag til torsdag 14.00. - 17.00

www.juniorklubhaarby.dk og Facebook

Røde Kors Haarby
Genbrugsbutikken på Algade 16 - Åbningstider:
Mandag - onsdag
kl. 13.00 - 17.00
Torsdag - fredag
kl. 10.00 - 17.00
Lørdag
kl. 10.00 - 12.00
Derudover har vi mange andre aktiviteter og
derfor altid brug for nye frivillige.

www.haarby.drk.dk

Strikkecafé
Strikkecafé starter onsdag d. 26/8 på Haarby
bibliotek kl. 19.00 - 22.00. Hver anden uge i
ulige uger.

Kontakt: ihojgaard@gmail.com

Sti-gruppe, halprojekt og skole+
Så er stigruppen gået i gang med opsætning af
redskaber rundt omkring ved stierne i Haarby.
Mejeriet er væk, og der arbejdes på at etablere
regnvandsbassin på grunden, og transformer
stationen flyttes tættere på Skolevej. Vi håber at
mange ting falder på plads i løbet af de næste
par måneder, så mere herom i næste nyhedsbrev.

www.haarbylokalraad.dk og
Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne

Haarby Pensionistforening
11/9 Høstfest i Strandby Forsamlingshus kl.18.00
Tilmelding senest d. 7/9.
Kirsten 21 25 61 06 / Henny 30 13 56 87
Gratis vaccination:
2/10 Æblehaven
kl. 12.30 - 13.30
9/10 Strandgården
kl. 09.00 - 11.00

Haarby Pensionistforening

