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Fitness.  
Der er sket en fejl i PBS fitness 
betaling. 
Der vil blive trukket penge her til d 1 
juni fra dem der er tilmeldt PBS 
håber I kan afvise betalingen, ellers 
bliver der tilbagebetalt.

Til dem der får tilsendt girokort i skal 
bare smide girokortet væk. Vi beklager ulejligheden. Fortsat er 
Fitness desværre lukket pga Corona. Vi afventer udmeldinger fra 
myndighederne. 

Vi anbefaler trappeløb på vores repo - sjipning på p.pladsen - 
eller en rask løbetur rundt om hallen (højre om). Der kan købes 
kolde vand i hallens åbningstid (automat)  

Fortællehjørnet byder på  inspirerende 
foredrags aften. NU SKAL VI SAMLES! 
15. Juni gæster Helle Asmund Laurbjerg hallen med 
reflektion over at ungdommen ikke er hvad den har været - hun 
følges musikalsk af sin søn som også har en mening - foredraget 
formidles ud fra en musikalsk vinkel. - bord/pladser i henhold til 
gældende Corona regler. Billetter købes hos “Min Købmand” i 
Laurbjerg eller “i døren” fra kl. 18:00.   60 kr pr. Foredrag 
incl. Kaffe / kage. 

PROJEKT LED SKILT. 

NU kommer skiltet! nogle har hørt om projektet og for andre er det 
nyt. Nede ved vores kryds og på grunden hvor “min købmand” har 
sit skilt, vil der henover sommeren i stedet blive opsat et elektronisk 
skilt. Meningen er at lokale arrangementer kan reklameres på 
skærmen (det bliver gratis) - samtidig med at vi kan skrive en positiv 
hilsen til forbikørende, eller vise ugens motiv fra vores lokalområde. 
Projektet har været omfangsrigt, og samarbejdet omkring projektet 
er meget stolt over, at alt nu ser ud til at være i mål. Der forventes 
indvielse før skolernes start, så kan vi starte med at skrive “ pas godt 
på vores børn :) fortsat god tur. Der informeres om konkret 
indvielses dato senere.

Tjek hallens hjemmeside  
www.laurbjerghallen.dk
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Fitness træning 
Kontakt til 
fitness 
instruktør 
Morten L. Hvis 
du har brug for 
råd & 
vejledning om 
at holde 
formen i 
Corona tiden 
22956744 

Vi har udnyttet Corona tiden og 
blandt andet fået malet i Fitness 
og køkken hvor der også er lagt 
nyt gulv. Vi glæder os til at vores 
brugere kommer retur og nyder 

hallens forhold.  

En bunke smidt på hallens P. 
Plads - det er klaret! Men vi 
tænker ikke det kan være en af 
vores lokale håndværkere!!!!

LAURBJERGHALLEN 
 Laurbjerghallen | Skolevej 8B | 8870 Langå.

http://www.laurbjerghallen.dk


Favrskov 2 kvartal  2020

2


	Fitness træning
	Fitness.
	Fortællehjørnet byder på  inspirerende foredrags aften. NU SKAL VI SAMLES!

