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Ris og Ros. 
Der sættes en rød postkasse op til dig som vil bidrage med 

gode ideer, ros eller en undren ( ris) til hallen. Alle bidrag er 

velkommen. 

Fortællehjørnet er klar 
med endnu en 

spændende 
aften. 

Jesper Grønkjær, tryllekunstner, 
globetrotter og eventyrer. Har foretaget 
en lang række ekspeditioner, hvor han 
har levet og optrådt hos 

befolkningsgrupper langt fra det liv, vi kender. Han kommer 

og fortæller om sin sidste ekspedition til Nordkorea.. 10. 
April kl.19:00 - dørene åbnes kl. 18:00.  Billetter købes hos 

“Min Købmand” i Laurbjerg. 60kr incl. Kaffe.  

Næste foredrag er d.23. oktober og 4. december. Få 
et program i hallen. 

Konstituering i bestyrelsen. 

Formand: Leif Jønsson Mobil 24960924 / 

leifjonsson00@gmail.com 

Næstformand: Peter Buganski. 

Kasserer: Martin Petersen.  

Sekretær: Susanne Borris. 

Bestyrelsesrep. Rasmus Frandsen. 

 

 

Fitness 
Der skal betales kontingent hver d.1 . Vi 

anbefaler en PBS ordning. Eventuelle 

restancer vil medføre låst nøglebrik. Vi 

sænker kontingent prisen 50% i 

sommerferien. 

 

Spinning træning  
Laurbjerg Fitness har 10 cykler klar og du 
kan prøvekøre cyklerne Bestil et sæde i 
hallen og hør mere om pris og  spinning 
start. 

 

Varmerør. 
Der opstartes projekt nye rør i hallen i 
løbet af sommerperioden. De gl. Rør har 
rust angreb. For at undgå lækager og dryp 
vælger vi at skifte til nyt.  

 

Tilbygning  
Hallen arbejder på en tilladelse til at opføre 
et nyt depot bag hallen. Ideen er at vi får 
bedre plads til rekvisitter så der kommer 
bedre logistik inden for. Vi forventer 
arbejdet er afsluttet i år. 
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Konfirmationer i Hallen 2019 

Vi siger tillykke til familierne. 

Sebastian Lassen 12. maj  

Viola Jønsson 17.maj 

 

 . 

 

Bookinger af cafe / hal kan foretages på hjemmesiden 

eller direkte til hal inspektør Michael Thaier. 

 

 

 

SPINNING  og udendørs for træning. 

Vores spinning instruktør Eddy tilbyder en cykel træning på egen cykel lørdage kl. 9:00 - nærmere 

aftaler fra gang til gang Senere på sommeren bliver der muligvis planlagt en hverdagsaften med 

cykelture. 

Fin stil i vores omklædning.  

Der er sat nye fliser i vores omklædning, og fundet en længe efterspurgt bruser til vores mindste 

gæster. Vi håber alle tager godt imod det nye look. 

 

 

 

 

 

 

Tjek hallens hjemmeside www.laurbjerghallen.dk 

http://www.laurbjerghallen.dk/

