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Hygge blade
Hver måned modtager vi en stak nye,
men brugte kvalitets magasiner bladene kan læses i vores café, men de
kan OGSÅ købes for et symbolsk
beløb på 10 - 20 kr stk. Pengene
puttes i den røde boks, og doneres til
nødlidende.

Nu kan man købe kolde vand uden for

NYT spinning
KONCEPT start 1
februar 2019.
Interesserede kan “prøve cykle” med
Eddie som instruktør allerede torsdag
d. 20/12 , 3/1 og 10/1 Alle dage kl.
19:00 - tilmelding i hallen eller på
laurbjerghallen@sport.dk. Der kan
også kan hentes mere information på
www.laurbjerghallen.dk. Der prøve
cykles fordi vi skal være sikker på både
program, instruktør aftaler mv. - men
det lover godt. Der kan også aftales cykel prøvning uden instruktør
frem til 1.februar hvor vi starter spinning hold konkret 2 - 3 gange
pr uge.
Det ender godt med vores
udvendige beplantning,
men der skal laves lidt
forbedringer i bund-og
groforhold inden vores
planter får ordentligt fat
på vores nye skråning. Der
skiftes jord og plantes
nyt .
Favrskov Kommune har tilbudt
hallen Energi optimering.

For 43,00kr og kommer spare
kr, pr år på driften, når alle
forbedringer er etableret, og
afdrager på den måde til miljø
konto regnskab..

hallen åbningstid

Hallen er sponsor på HLIF u13
pigehold - der er kommet logo på
trøjerne - kom så pi`r

Der er ændret på de
musikalske forhold og
lydniveau i fitness - det har
været nødvendigt så alle
gæster føler sig godt tilpas
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Store Hoppedag i Laurbjerg
hallen torsdag 27/12

Hallen ønsker alle vores
brugere og
samarbejdspartnere en god

Gratis og
for alle
som er
glade for
at lege
sammen,
men også passer på de helt små.
Velkommen ml. kl. 11:00 og 15:00 caféen er åben hele dagen.

jul

Nis Boesdal
Fortællehjørnet 23/1.
Velkommen til Nis Boesdal
- husk din nabo, og der
sælges billetter hos min
købmand i Laurbjerg.

Der trænes YOGA
hver mandag og torsdag i
hallen - interesserede kan henvende sig
til AOF / favrskov eller direkte til instruktør
Anette Thomsen på tlf. 69607005

www.laurbjerghallen.dk
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