
Passive medlemmer: 

Vi vil gerne have endnu flere passive medlemmer. Et medlemskab 
koster kun 25,- kroner om året. På den måde støtter I foreningens 
arbejde og de aktiviteter, der sker i foreningen. 
 
Der kan købes medlemskab via vores hjemmeside, under medlem 
af RIF, ved alle vores arrangementer, eller der kan sættes 25,- kr. 
ind på konto 9044-0445630977. Husk at oplyse navn og adresse. 
 
Følg os på vores hjemmeside: www.rorholt-if.dk eller Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 
Formand 
Vivi Olesen 
Mobil: 30541580 
mostervivi.mejerivej19@gmail.com 

Næstformand 
Mia Thorup Sudergaard 
Mobil: 40704109 
miathorupsudergaard@gmail.com 

Kasserer 
Brian Holm Hansen 
Mobil: 40921785 
brianholmhansen@gmail.com 

Sekretær 
Jane Berthelsen 
Mobil: 29262063 
janepedersen84@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Trine Thøgersen 
Mobil: 23629040 
trinevt92@gmail.com 

Foreningens adresse: 
Rørholt Idrætsforening 
Mejerivej 1, Rørholt 
9330 Dronninglund 
www.rorholt-if.dk 
Post.rif@gmail.com 
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Siden sidst… 

Rørholt IF vil gerne takke alle for et super godt år. Der har været 
stor opbakning til alle vores forskellige arrangementer. Mange har 
hjulpet os med alt lige fra bagning – rengøring til nedbrydning i de 
gamle klasseværelser. 
Vi er altid meget glad for en hjælpende hånd. 
 
Vi slutter året med. 
 
Juletræsfest den 28. dec. Kl. 14:00 hvor alle er 
velkommen til at danse omkring det store juletræ i 
gymnastiksalen, julemanden kommer forbi og der 
serveres kaffe og brød. Billetter a 30,-kr. pr. person 
købes ved indgangen. 
 
 
Vi starter 2019 med: 
 
Ølsmagning den 11. januar kl. 19:00 
Morten fra Vingaven i Vodskov ”tager” os 
med syd for Limfjorden, vi skal smage på 
forskellige øl brygget syd for Limfjorden. 
Der serveres brød og ost. Pris 175,- kr. pr 
person alt incl. 
Tilmelding er nødvendig senest den 3. 
januar 
Tlf/sms :40921785 
Mail. brianholmhansen@gmail.com 
 
 

 
Ordinær generalforsamling i Rørholt IF 
Mandag den 11. februar kl. 18:30 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
 
 

 

 

Fastelavn den 3. marts kl. 14:00 
Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og hygger os. 
Alle kan deltage 30,- kr. pr. person. 
 
 
 
Gymnastikafslutning søndag den 31. marts kl. 
14:00 
Bemærk dette arrangement afholdes i hallen på 
Try Efterskole. 
Gymnaster, familie og venner er alle 
velkommen denne dag 
 
 
Bankospil. 

Der afholdes banko hver onsdag kl. 
19:00 på Rørholt gl. skole.  

Der spilles 1-3 banko med 22 spil. 

Med Jackpot, 9 kvikke, københavner, 
Pausespil, Bingo-banko, Prøv lykken 
mm. 

Der åbnes for salg af plader kl. 18:00 
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