Vorbasse KFUM Idrætsforening
- byder
dig og dine nærmeste
hjertelig velkommen
til Vorbasse 

STORT

HEJ

til alle nye ”VORBASSE-ianere”
Kunne du/I tænke jer at møde flere fra VORBASSE?
Så vil vi rigtigt gerne byde ind:
Vorbasse KFUM Idrætsforening er en forening, der består af
flere afdelinger.
Vores samlingssted og udgangspunkt er Fritidscenteret – det
er hér det sker – og herfra al vor idrætsaktivitet foregår.
Vores kommunikationsknudepunkt er www.vorbasse.dk, hvor
vi har henvisninger til vore hjemmesider og hvor vi
introducerer alle de events og nyheder vi arbejder med i løbet
af et år.
Så klik ind på www.vorbasse.dk – foreninger – sport
og find information om følgende:
 Badminton
 Gymnastik
 Håndbold
 Idræt om dagen
 Løb (Labriløb)
 Svømning
 Volley/hockey
- her kan du/I finde kontaktoplysninger og hold, og så vil vore
instruktører og ledere stå klar til at tage imod dig/jer, når I
starter 

VORBASSE MARKED
Den årlige tilbagevendende kæmpestore begivenhed i Vorbasse
er helt klart markedet.
Vorbasse KFUM Idrætsforening har flere boder og
hjælpeaktiviteter i løbet af de 3 dage (torsdag-fredag-lørdag)
det står på, og vi tjener rigtigt mange penge til vores
foreningsliv; => det giver lave kontingenter 

(HUSKEREGEL: markedet afholdes altid i uge 29)
– se mere på: www.vorbasse-marked.dk).

Det kræver dog også mange hænder, og det er supersjovt, så kan
du/I give et nap med er al hjælp meget velkommen.
Vi arbejder med vagter á ca. 3-4 timer i
• Pølsetelt
• Kaffetelt
• Øltelt/pub
• Parkeringsvagter
• Tombola
Kontakt Ledergruppen på www.vorbasse.dk – foreninger – sport,
Vorbasse KFUM Idrætsforening,
hvis I har lyst og tid.
Ellers vil jeg på foreningens vegne og med sportslig hilsen ønske
jer velkommen i Vorbasse og på gensyn
Ole Velo Jensen
formand,
Vorbasse KFUM
Idrætsforening,
olejensen@ole-velo-jensen.dk

Vorbasse KFUM Idrætsforening har en sponsoraftale med OK,
der støtter os med 6 øre pr. liter benzin eller diesel hver gang
du tanker.
Når du har tanket 500 L udløses endvidere en ekstrabonus til
foreningen 
Det koster ikke noget at få dit benzinkort:
• du skal ikke betale oprettelsesgebyr
• kontoen er rentefri
• du betaler kun din benzinregning 1 gang om måneden
Endvidere kan du bruge dit kort til betaling af
 Broafgift på Storebælt- og Øresundsbroen
 Færgebilletten på Mols-linjen
 Parkering ved Randers Regnskov
 OK’s vaskehaller
 Esso tankstationer i Norge
OK tilbyder også mobilpakker med fri sms, mms og 1 GB data,
samt fordelsagtige el- og fyringsolieaftaler – læs mere på
www.OK.dk
Benzinkort kan rekvireres på www.OK.dk eller fås i
SuperBrugsen, Vorbasse, når de har en repræsentant på besøg.
HUSK at tilføje Vorbasse KFUM Idrætsforening som din
forening  - vi takker for hjælpen!

