
Siden sidst... 
GYMNASTIKKEN er i fuld gang, vi er nu oppe på 111 gymnaster fordelt på 6 
hold. Vi er meget glade for at så mange vil dyrke gymnastik i Rørholt I.F. 
 
75 ÅRS JUBILÆUM det fejrede vi d. 11. november, med fest i 
gymnastiksalen. Spisning, taler, hygge og dans en god aften. Efter sådan en 
opbakning er vi klar til at tage hul på de næste 75 år i foreningen, der bliver 
dog brug for noget fornyelse i bestyrelsen på et tidspunkt. 
Anette en af vores nuværende gymnaster havde malet foreningens historie 
på fire store malerier, som nu hænger i klublokalet. Det er utroligt så meget 
”historie” der er i de fire malerier, de er virkelig værd at se på. Thorup 
spillemændene sørgede for den musikalske underholdning. Da vi havde 
sunget, sku gammel venskab rent forgå, erklærede de kækt at de meget 
gerne ville spille kvit og frit til foreningens 100års jubilæum, det ser vi frem 
til.  
Der blev lavet en indsamling på festaftenen, deltagerne syntes at foreningen 
skulle have en jubilæumsgave. Vi takker for beløbet, der vil snarest blive 
købt et stort ur der skal hænge i gymnastiksalen. 
 
GRØN JULEINSPIRATION fyldte gymnastiksalen d. 4.dec. Charlotte Guldborg 
hjalp deltagerne med at fremtrylle fine dør kranse og juledekorationer i 
forskellige naturmaterialer pyntet med lidt glimmer, guld og et par røde 
sløjfer hvor det var nødvendigt. 
 
HØJT FRA TRÆETS GRØNNE TOP og andre julesange blev sunget d. 28. 
december da vi havde inviteret til den årlige juletræsfest. Der var meget stor 
tilslutning denne eftermiddag. Julemanden havde også lige tid til at kigge 
forbi, efter nogle julelege delte han godteposer ud til børnene. Der var 
heldigvis bagt rigeligt så alle fik boller og sirupslagkage. 
 
2018 er vi allerede godt i gang med og der er arrangeret en del 
arrangementer allerede.  
Du har stadig muligheden for at blive passiv medlem i Rørholt 
idrætsforening, det koster kun 25 kr. for et års kontingent. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER 
På Rørholt gl. skole 

HVER ONSDAG SPILLES DER BANKO kl. 19.00, pladesalget starter kl. 18.00 
 
FASTELAVNSFEST: søndag d. 11. februar kl. 14.00 slår vi katten af tønden, kårer 
kattedronninger og kattekonger. Alle børn og voksne er velkommen gerne 
udklædte. 
Det koster kun 30kr. pr. person at deltage, med i prisen er slikpose til børnene, 
fastelavnsbolle saft/kaffe til alle. 
 
GENERALFORSAMLING: indkaldes der til mandag d. 26. februar 2018 kl. 18.30. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres/sendes til 
formanden så hun har dem senest d. 18. februar 2018. Foreningen er vært med 
kaffe og brød. Alle gyldige medlemmer har stemmeret. 
 
GYMNASTIKAFSLUTNING: søndag d. 18. marts kl. 14.00 er der gymnastikafslutning 
med sang, gymnastik, kaffe/saft og masser af kage. DETTE ARRANGEMENT 
AFHOLDES PÅ TRY EFTERSKOLE da der ikke er plads i Rørholt. Gymnaster, forældre, 
søskende, ægtefæller, venner, familie og andre interesserede er meget 
velkommen. Alle både gymnaster og tilskuere skal betale entre KUN 10kr. pr. 
person så må man spise og drikke alt det man kan ☺ 
 
KROLF OG SOMMERGYMNASTIK: starter mandag d. 30. april. 
 

Bestyrelsen Rørholt idrætsforening 
Formand: Mia Thorup Sudergaard, Møllebakken 11, 9310 Vodskov  
Tlf: 40704109  
Næstformand: Vivi Olesen, Nejsigvej 16, 9362 Gandrup  
Tlf: 30541580  
Kasserer: Brian Holm Hansen, Karensborgvej 2, 9330 Dronninglund  
Tlf: 40921785  
Sekretær: Jane Berthelsen, Snørholtvej 41, 9340 Asaa Mobil: 29262063  
Bestyrelsesmedlem: Trine Thøgersen, Stationsvej 27, 1 sal, 9330 Dronninglund 
Tlf: 23629040  

Passiv kontingent kun 25,- konto nr.: 9044-0445630977  
Hjemmeside: www.rorholt-if.dk  

Facebook: Rørholt IF  
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