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Bestyrelsen 2018 
 

 

Formand: 
Karsten Boulund Svendsen 
Kongeåvej 138 
6660 Lintrup 
Tlf.: 21 77 53 50 
kbs@live.dk 

 

 
Lissi Andersen 
Dover Kirkevej 2 
6660 Lintrup 
Tlf.: 61 76 13 84 
andersennielsen@bbsyd.dk 

 

 
Dennis Gammelgaard 
Nørretoft 9 
6660 Lintrup 
Tlf.: 27 73 57 75 
dgammelgaard@jubii.dk 

  
Ulla Bøgedal 
Silkeborgvej 1 
6660 Lintrup 
Tlf.: 30 68 45 49 
  

 Kasserer: 
Gitte Hansen  
Dovervej 11  
6660 Lintrup  
Tlf.: 40 59 72 27  
hansen2608@hotmail.com 
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Forord 

 
Et nyt år er startet. Endnu en gang med mange aktiviteter og god 
opbakning hertil.  
Det er en fornøjelse at se, at aktivitetsniveauet bliver holdt højt år for år.  

 
Der er mange i vores samfund, som trækker et stort læs i foreningslivet - 
et stort tak for det. Men der er løbende behov for nye kræfter.  
Vores store force som samfund er, at vi har formået at holde et højt 
aktivitetsniveau. Hvis vi ønsker det skal fortsætte, kræver det at vi bakker 
op.  
Derfor vil vi fra LUG’s side gerne komme med et opråb. Et opråb om at 
støtte op omkring aktiviteterne, med mere end jeres deltagelse.  
På nuværende tidspunkt mangler vi folk på flere poster.  
 
LUG 
Vi mangler i LUG et bestyrelsesmedlem. Opgaverne er fordelt godt over 
året, og der afholdes ca. 6 møder om året. Så det er en overkommelig 
opgave. For at høre mere om opgaverne, kan Karsten B., Svendsen 
kontaktes på 2177 5350 
Fodbold 
I fodboldudvalget mangler et udvalgsmedlem. For at høre mere om 
opgaverne, kan Lissi Andersen kontaktes på 6176 1384 
Gymnastik 
I gymnastikudvalget mangler et udvalgsmedlem. For at høre mere om 
opgaverne, kan Louise C. Pedersen kontaktes på 3161 5436 
Landsbyfesten 
I Landsbyfestudvalget mangler to udvalgsmedlemmer. For at høre mere 
om opgaverne, kan Jørn Erik Nielsen kontaktes på 4043 0920.  

 
Derfor vil vi appellere til at deltage. Arbejdet er ikke uoverkommeligt. 
Eksempelvis meldes der om, at der i fodboldudvalget over det seneste år 
er afholdt 1 udvalgsmøde. Så hold jer ikke tilbage, fordi I tænker 
arbejdsbyrden er for stor - i alle de ovennævnte er opgaverne 
håndgribelige.   
 
Vi håber, at der er interesserede til ovennævnte poster.  

 
De bedste forårshilsner 
LUG  
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Udvalgsmedlemmer 
Sportsudvalg 

 
Gymnastik:  
Christina Fisker, Lene Gad og Louise Jeppesen 
 
Badminton: 
Bestyrelsen 
 
Petanque: 
Ejvind Henriksen 
 
Fodbold: 
Lissi Andersen og Milred Kristensen 
 
Svømning: 
Marlene R. Hansen, Milred Kristensen og Kristine Langhanke 
 
Motionscenter: 
Kim Valentin Mathiesen og Preben Vestbjerg 
 
Volley:  
Inga Hansen 
 
Floorball: 
Karsten B. Svendsen 
 

 

Aktivitetsudvalg 

 
Byfest: 
Søren Bøgedal, Rita Matzen, Bjarne Gammelgaard, Pia Vad, Jørn Erik 
Nielsen, Gitte Hansen og Claus Madsen. 
Desuden sidder der følgende fra Ringridderforeningen:  
Allan Hansen, Søren Madsen og Lars Andersen. 
 
Fastelavn (ad hoc udvalg): Tine Nielsen, Anne Sunddal Kvistgaard, Pia 
Vad Jensen, Vibeke Capion Jensen, Marie Louise Amstrup Lassesen og 
Milred Engholm Sommerlund Kristensen. 
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Aktiviteter i Lintrup 
Landsbyfesten 2017 

 

 
 

 

 

LINTRUP BYFEST 2018  
ONSDAG D. 6/6 – SØNDAG D. 10/6 
HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN, 

 SÅ DU IKKE GÅR GLIP AF ALT DET SJOVE 
 

 
I år vil byfesten bl.a. indeholde sognedyst, tombola, gudstjeneste, mix-
fodbold, kagekonkurrence, grillgris og mange andre velkendte aktiviteter, 
men mon ikke der også sniger sig noget nyt ind i årets program ?! 
 
Onsdag d. 6/6 bliver der mulighed for at kridte løbeskoene og få pulsen 
op, mens man kommer rundt i lokalsamfundet. Der vil I år være 
tidtagning. Det bliver muligt efterfølgende at købe en grillpølse og en 
øl/sodavand på pladsen.  
 
Hvis ikke du lige når i form til løbet ;-) er der stadig mulighed for at 
konkurrere lidt med naboen ved at deltage i den populære rafleturnering 
i teltet lørdag. 
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Landsbyfesten 2017 

 
 
 
 
Fredag aften d. 8/6 bliver 
der mulighed for at hører 
Lindy fra ”Rigtige mænd” 
underholde med musik og 
historier – der bliver 
garanteret ”fuld ild” i 
festteltet. 
 
 

 
Er benene trætte efter at ha danset til Alley-Cats til Borgerspisningen 
lørdag aften, er der mulighed for at overnatte i medbragt campingvogn på 
”Lintrup camping”, så er du også klar på første parket til optoget søndag 
☺ 
 
 
 
 
Kaninhopperne giver det, efter sidste 
års aflysning grundet sygdom, en ny 
chance i år og er klar til at vise hvad de 
kan, når de afholder deres hopstævne 
på festpladsen. 
 
 
 
 
 

Vel mødt til nogle festlige dage i godt selskab. 
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Landsbyfesten 2017 

 
 

 
 
 

BYFESTEN KAN ALTID BRUGE EN HJÆLPENDE HÅND ELLER TO 
 

 

 
HUSK TELTOPSÆTNING SØNDAG D. 3. JUNI KL. 14.00 

 

 
 
Kunne du tænke dig at give en hånd med under byfesten, så ring/sms til 
Pia Vad Jensen 22 34 87 37 – der er altid plads til en til.  
 
Følg med i alle aktiviteterne eller kontakt os via nedenstående link. 
 
https://www.facebook.com/Lintrup-Byfest-630094743685306/about/  
 
Byfest LUGEN med det færdige program, datoer, tidspunkter mm. vil 
udkomme ca. 14 dage inden byfest start – skulle du opleve at alle andre 
end dig har fået Byfest Lugen udleveret, kontakt da venligst Pia på  
tlf.: 22 34 87 37 eller skriv en besked på vores Facebook side Lintrup 
Byfest, så finder vi straks et eksemplar. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Lintrup-Byfest-630094743685306/about/
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Fodbold 
 
Nu ruller fodbolden atter, og vi starter op med udendørs fodbold i 
Lintrup, og vi glæder os til at se nye samt gamle spillere. 
 
 
Hold: 
 
Leg med bold: 
Fra 3-5 år. Hvis du er vild med at spille med bold, så kom og vær med.  
Ved dårligt vejr bruger vi hallen. 
 
Holdet trænes af Milred Engholm og hjælpetræner. 
 
U6 og U7: 
Her fortætter vi legen med bold, samtidig med at vi så småt begynder at 
lære lidt om fodboldreglerne.  
Vi vil også skulle ud til 3-4 små fodboldstævner i løbet af forårssæsonen. 
 
Holdet trænes af Lissi Andersen og hjælpetræner. 
 
U8: 
For alle der kan lide at spille fodbold. Vi laver øvelser med bold, skyder på 
mål og lærer om fodboldens regler og opbygning.  
På dette hold vil der være små fodboldstævner, ca. 3-4 i forårssæsonen. 
 
Holdet trænes af Christian Wagner og hjælpetræner Martin Wagner. 
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Fodbold 
 
U9: 
For alle der er bidt af at spille fodbold. Vi laver forskellige øvelser, skyder 
på mål og lærer om fodboldens opbygning og regler.  
På dette hold er der ligeledes 3-4 stævner i løbet af foråret.  
 
Holdet trænes af Jacob Wind og Tanja Trærup.  
 
U 13: 
På dette hold samarbejder vi ed Rødding RIF.  
Vi træner skiftevis i Lintrup(mandage) og i Rødding (Onsdage) 
 
Holdet trænes af Mikkel Nederby og Anders Hansen 
 
 
 

Har du ikke tilmeldt dig, kan du sagtens nå det endnu. 
  
 
Vi træner om tirsdagen kl. 17:00, på Lintrup Stadion.  
Så mød op og se om det er noget for dig. De to første gange er gratis. 
 
 
 
 
Husk fodbold er også for piger! 
 
 
De bedste hilsner fra 
Fodboldudvalget 
Lissi Andersen, tlf. 61761384 
Milred Engholm 21436864 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Svømning 
 

Svømmesæsonen 2017/18 er snart slut 
 
Hver tirsdag svømmes der frem og tilbage, der leges, øves og springes. 
Der overvindes grænser som at svømme uden plade, svømme på det dybe 
og springe fra vipperne. Børnene lærer at svømme via øvelser og leg, og 
trænerne gør et stort arbejde for at børnene skal føle sig trygge i og med 
vandet.  
 
Sæsonen nærmer sig sin afslutning og vi har igen haft det årlige 
distancesvømning, hvor børnene i det store bassin svømmede så langt de 
kunne (uden pauser) og hvor Plask og Leg har deres helt egen prøve.  
 
Alle hold har været fyldt op med glade og forventningsfulde børn. Også i 
denne sæson var der stor tilmelding til alle hold. 
 
Vi havde i år, valgt at lave først til mølle tilmelding, for at sikre børn fra 
Lintrup/ Hjerting plads på holdene, det skal dertil understreges at børn 
fra andre sogne stadig er meget velkomne.  
 
Sidste sæson var plask og leg et meget stort hold, i år var børnene blevet 
store og begynderholdet blev et stort hold, men vi fik plads til alle, som 
var meldt til. I år betød det, at der var luft på plask og leg og vi valgte at 
åbne op for tilmelding af børn under 4 år. Alt i alt fungerede det rigtigt 
godt.  
 
Vi er heldige at have et stort, stærkt og fleksibelt træner team, der skal 
herfra lyde en stor tak for jeres indsats. 
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Svømning 
 

FAMILIESVØMNING.  
 
Ligeledes til familiesvømning er der god tilslutning og der er især mange 
som svømmer baner, men også mange der bare nyder det sociale.  
 
Familiesvømning er som navnet siger, for alle der gerne vil enten være 
aktive eller bare hygge sig og holdet er for alle - store som små. 
 
Det nye udvalg er nu snart igennem den første svømmesæson.  
En del erfaring og gode oplevelser med skønne børn rigere.  
 
Milred, Kristine og Marlene. 
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Gymnastik 
 

Gymnastiksæson 2018/2019 - start august/september 
 

Hvis du er interesseret i at få sved på panden og bruge din krop har vi 
nedenstående tilbud klar til det voksne publikum i Lintrup og omegn i 
kommende sæson: 
 
 
Yogaen fortsætter i Lintrup 

Der vil være et begrænset antal pladser, så det bliver først-til-mølle-
princippet med betaling inden opstart. 

 

Tilmelding via Conventus fra mandag den 20. august 2018 

 

Hvornår: Mandage aftener 
Hvor: Lokale i Lintrup Børnecenter 
Tidspunkt: Kommer senere, varigheden er 1½ time pr. gang. 

Holdet træner 12 gange før jul og 10 gange efter jul. 
 

Holdet ledes af Poul Erik Pedersen fra Vojens. Poul Erik har instrueret i 
yoga i en menneskealder, og er en meget dygtig instruktør.  

Denne type Yoga er de helt grundlæggende øvelser, hvor man får kroppen 
godt strukket igennem og løsnet muskler. Vi arbejder en del med 
vejrtrækning og slutter af med afslapning.  
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Gymnastik 
 

Motionscocktail 

Hvornår: Torsdage kl. 18.30-19.30 
Hvor: Lintrup Aktivitetscenter  

Holdet ledes af Charlotte Hammer, som nu har ledet flere attraktive hold 
de sidste par sæsoner i Lintrup.  

Charlotte Hammers holddeltagere 
har været meget tilfredse med 
hendes evne til at få alle i gang 
uanset niveau før opstarten.  

Holdet er en blanding af puls-, 
styrke- og smidighedstræning 

 
 

Step 

Hvornår: Onsdage kl. 19.30 
Hvor: Lintrup Aktivitetscenter 

Elin Conradsen har heldigvis sagt ja til at guide aktivt rundt på 
stepbrættene igen. 

 - fem gange inden jul med start uge 43 samt fem gange efter jul (uge 2-6). 

 
Vi håber, at der er en masse step-lystne 
kvinder/mænd, som har lyst til at give den gas.  
Grib naboen, veninden/vennen, konen/manden eller 
kollegaen og mød op til en omgang step i Lintrup 
Aktivitetscenter til efteråret.  

 

 
Nærmere info følger på www.lintrup-hjerting.dk og Facebook-

siderne “Lintrup-Hjerting” samt “Lintrup Ungdoms- og 
Gymnastikforening, LUG”. 

http://www.lintrup-hjerting.dk/
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Gymnastik 
 

Gymnastikopvisning 2018 
 

Lørdag den 10. marts blev foråret 
budt velkommen med en flot 
gymnastikopvisning i Lintrup. Der 
blev startet med morgenmad fra 
kl. 8.30, hvorefter der var fælles 
indmarch kl. 10. Programmet bød 
på gæstehold fra Rødding, Gørding 
og Vejen udover de tre 
hjemmehold. Det blev en farverig 
og aktiv formiddag med fuld knald 
på musik, rytmik, spring og smil. 
 
 

Gymnastikudvalget vil gerne 
endnu engang sige tak til alle 
dem, der har hjulpet op til og 
under opvisningen. Derudover 
skal der lyde et stort tak til alle 
trænere og hjælpetrænere - 
uden jer var der ingen 
gymnastik i Lintrup. Samtidig 
skal der også lyde en tak til alle 
de dejlige børn, som har været 
med hver uge på deres 
gymnastikhold.  

 
 
Tak til forældrene for lån 
af jeres børn og fordi I 
bakker op om 
gymnastikken i Lintrup. 
Vi håber at se jer alle igen 
og flere til i kommende 
sæson 
 
 - vi starter op i uge 38. 
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Gymnastik 

 
Sidst men ikke mindst takker vi i udvalget Gitte Hansen for samarbejdet i 
gymnastikudvalget gennem de sidste mange år. Det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen med dig, du knokler, holder humøret højt 
og har bare styr på sagerne. 

 
Vi glæder os til at byde nye udvalgsmedlemmer velkommen - så går du 
rundt med en tanke om at ville hjælpe os i gymnastikudvalget med at 
planlægge sæsonen samt planlægge og afholde gymnastikopvisning i 
Lintrup, så skal du endelig bare tage fat i én af os. 

 
 
Tak for i år og på gensyn 

 
Lene Gad, Christina Fisker og 
Louise C. Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

Du kan se mange flere flotte billeder fra gymnastikopvisningen i galleriet på 
www.lintrup-hjerting.dk  

http://www.lintrup-hjerting.dk/
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Motionscentret 

 
Rigtig mange har købt adgangskort til motionscentret i sæsonen 2017/18. 
Der er solgt 15 enkeltperson-kort og 34 familie-kort – det er ret flot.  
Husk at motionscentret drives på frivillig basis – så husk lige at rydde op 
efter dig selv. Mangler en skrue at blive spændt fast, kan man evt. selv lige 

fikse det.  😊  
 
Vi arbejder med at få indrettet et lokale til spinning cykler. Har du nogle 
gode ideer/forslag til hvordan spinnings ”afdelingen” skal køre f.eks. 
indretning af lokaler, hører vi meget gerne fra dig. Hvis det går efter 
planen, vil der være mulighed for at deltage på spinning hold til efteråret 
2018.  
 

 
 
Mangler du lige at få lidt motion, så køb et adgangskort til LUG’s 
motionscenter – det er billigt – 300 kr. for 6 måneder! 
 
Enkeltperson 300,00 kr.  
Familie  500,00 kr.  
 
(+ 100,00 kr. i depositum for adgangskort) 
 
Kortet gælder til den 15.09.2018 
 
Familiekort er for forældre og hjemmeboende børn 
 
Du kan betale på www.lintrup-hjerting.dk  
– under ’LUG’ faneblad ”TILMELD OG BETAL”.  

http://www.lintrup-hjerting.dk/
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Motionscentret 
 
Nye medlemmer kan hente adgangskortet hos: 
 
 
 
Preben Vestbjerg 
Lyngbjergvej 11 
23 71 64 66 
prebenvestbjerg@gmail.com 
 (Du kan også betale kontant 
til Preben) 
 
 
 
 
 
 
Har du nogle ønsker til nye redskaber eller andet udstyr, så send en mail, 
SMS eller ring til Preben Vestbjerg. 
 
Vil du gerne have en instruktionstime, så henvend dig til ét af 
udvalgsmedlemmerne, så finder vi ud af det – det er ganske gratis. 
 
Aldersgrænse: 
Motionscenteret er først og fremmest til voksne. Børn under 15 år har 
adgang ifølge med deres forældre. Adgang og ophold sker under 
forældrenes ansvar. 
 
Der er kun adgang, såfremt dette sker for at bruge motionsredskaberne 
(ikke for at lege eller som opholdsrum) 
 
Brug af redskaber sker under forældres ansvar. Vi fraråder, at børn 
bruger redskaber med vægte. 
 
 
Motionscenter-udvalg: 
Kim Valentin Mathiesen tlf. 28 59 65 27 
Preben Vestbjerg  tlf. 23 71 64 66 
 

mailto:preve@dongenergy.dk
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Volley 
 
En gang om ugen samles en flok glade volleyspillere til 1 1/2 times 
volleytræning. 
 
Vi er et hold, hvor der er plads til alle voksne uanset alder og niveau. 
 
Så har du en lille volleyspiller i maven, eller har du tidligere spillet og 
gerne vil i gang igen, så tøv ikke med at komme.  
De første 3 gange er gratis. 
 

Vi spiller inde i hallen hver tirsdag fra kl. 19.30 – 21.00 
 
Om sommeren spiller vi ude på vores beachvolley bane, når vejret tillader 
det. 
 
Vi spiller ikke med i en turnering, men bliver en gang imellem inviteret til 
et stævne eller vi har besøg fra en anden forening. 
 
Kontaktperson: Inga Hansen tlf. 2530 2898 eller 
kongeaavej122@bbsyd.dk 
 

  

mailto:kongeaavej122@bbsyd.dk
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Floorball 
 

 
 

Vi samles hver torsdag kl. 19.30 og spiller ca. 1 time. 
 

Vi er på ingen måde professionelle, men hygger os som eksperter. 
 
Der er højt til loftet og plads til alle voksne. Så kom endelig og prøv det af.  
Vi spiller ikke med i nogen turneringer. 
 
Prisen er 350 kr. så kan du ikke hver torsdag, er prisen stadig fair.  
 
Kontaktperson: Karsten B. Svendsen 2177 5350 eller kbs@live.dk  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbs@live.dk
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Badminton 

 
Du kan spille badminton alle ugens dage i Lintrup Aktivitetscenter - vi 
finder nok et tidspunkt som passer dig ☺ 
 
Du kan også spille på forskellige tidspunkter i hver uge, hvis du har svært 
ved at kunne spille på et bestemt tidspunkt hver uge – så booker du bare 
selv en spillebane hver uge. 
 
Har du lyst til at spille badminton - så kontakt LUG’s bestyrelse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=APzdQg4dmlhI-M&tbnid=gJpMmvrFdUVCgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.es/figura_masculina_basica_badminton_del_palillo_invitacion-161536779937209068&ei=KOPlU-2xNobXyQO05YKwDQ&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNHC9Fu75inMHB75i0SHdbXJ_c4ptQ&ust=1407661177622265
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Petanque 
 
Petanque er ... 

• en anderledes måde at mødes på i en venskabelig, spændende og 
fascinerende atmosfære 

• fyldt med fransk charme, italiensk temperament - og dansk hygge 
• sporten - hvor den glade livsnyder også kan være med 
• sporten - hvor der ikke kræves den store investering for at 

komme i gang 
• spillet - hvor grundreglerne er overskuelige - og kan læres hurtigt 
• sporten - hvor der også er plads til dig. 
• sporten, der kan spilles af begge køn, store og små, gamle og unge 

på lige vilkår. 

Kom og vær med! 

Tid: Se annonce i Ny Tirsdag eller opslag ved petanque banen ved Lintrup 
Stadion 

Kontaktperson: Ejvind Henriksen, Tlf. 2178 1285, toftager14@mail.dk  
 
 
 
 

  

mailto:toftager14@mail.dk
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Beklædning 
 
Klubdragt: 
 
Dragten prøves hos Sportigan, Rødding og bestilles hos Dennis 
Gammelgaard. Der skal bestilles 6-7 dragter inden de ryger i ordre.  
Model: Bee Authentic micro suit fra Hummel. 
 
 
Junior size 4-6-8-10-12-16 
Senior size S-M-L-XL-XXL-XXXL 
LUG logo på ved bryst. 
 
Sponsorer: Tornum Auto logo på 
ryggen, Sportigan og OK logo på  
benene. 
 
Pris:  
Voksne 450 kr. 
Børn 350 kr.  
Eget navn kan også trykkes mod  
ekstra betaling (50 kr.) 
 
 
Klubjakke: 
 
LUG har sin egen klubjakke. 
 
Det er en sort soft shell jakke med LUG logo og en lille Sportigan reklame 
bagpå.  
 
Jakken kan købes for 500 kr. 
Findes i dame og herremodel, str. s-xxxl. 
 
Vi har jakker på lager, så kom og prøv! 
 
Dennis Gammelgaard, Nørretoft 9, 6660 Lintrup, dgammelgaard@jubii.dk  
  

mailto:dgammelgaard@jubii.dk
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Jernindsamling 
 

 
LUG har en ordning med indsamling af jern.  
 
Så har du noget jern, du vil forære væk, så har du muligheden for at få det 
afleveret, og samtidig støtter du LUG. 
 
Jernet afleveres i en container hos: 
 
Frede Andersen 
Lintrupvej 40 
 

Ser du containeren er fyldt op, eller har du meget 
store ting, så henvend dig venligst til: 
 
Dennis Gammelgaard på tlf. 27 73 57 75 – dgammelgaard@jubii.dk 

På forhånd tak! 
 

 

LUG på nettet 

 
Husk at vores hjemmeside www.lintrup-hjerting.dk er der, hvor du 
finder de seneste nyheder omkring LUG. 
 
Desuden kan du få direkte besked, når der sker noget nyt, ved at 
”synes godt om” Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforenings 
Facebook side. 

 
  

mailto:dgammelgaard@jubii.dk
http://www.lintrup-hjerting.dk/
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KFUM spejderne i Lintrup 
 
Hos spejderne i Lintrup kan du være med uanset alder. Ved de ugentlige 
møder er der gang i den, de fleste aktiviteter foregår for det meste 
udendørs, hvor vi bl.a. bygger med rafter, laver mad på bål, kommer på 
forskellige løb, er ved søerne – hvor vi ser planter og dyr eller lave noget 
der kan sejles på.  Ud over det arrangeres der weekendture og 
sommerlejr.  

Som bæver / ulv vil du hver uge opleve mange sjove aktiviteter, som f.eks. 
kan være mad på bål, forskellige løb, snitter med dolk, lærer forskellige 
knob og bygger med rafter, er på forskellige ture og meget mere 

Ved spejderne. bygger vi med rafter, lærer at bruge kompas, og er på 
forskellige løb og laver mad på bål. Vi er også på forskellige ture. 

Vi har lige været på fælles hyttetur, det vil sige lige fra den mindste bæver 
til den ældste rover var inviteret og temaet for weekenden var fastelavn. 
20 mand havde pakket udklædningstøjet og tog afsted til Hjartbro 
spejdercenter ved Bevtoft. Lørdag lavede vi 
fastelavnspynt, legede, og slog katten af 
tønden. Der ud over bød weekenden også på 
o løb for spejderne, bæver/ulvene var på 
opdagelse i skoven, lejrbål, aftenløb for 
bæver/ulve og natløb for spejderne. Søndag 
havde vi også en 18 års fødselsdag, som blev 
fejret med flag, hat og sang. Inden alle tog 
hjem, fik de mærket FASTELAVN.  

 

 
Vi arbejder lidt på en 
fremtidsplan (2020 plan) vi 
vil meget gerne til udlandet 
og derfor skal der tjenes 
penge. Skulle der være 
nogen der mangler hjælp til 
et eller andet, så kontakt os 
og vi er helt sikkert friske 
på at hjælpe. 
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KFUM spejderne i Lintrup 
 
Spejderne har fire afdelinger: 
 
Bæver: 
For alle der er født i 2010-2011 
Bæverne har møde onsdag kl. 16.00 – 17.30 
 
Ulveunger: 
For alle der er født i 2007, 2008, 2009 
Ulveungerne har møde onsdag kl. 16.00 – 17.30. 
 
Spejderne: 
For alle der er født i 2006 (5. klasse) eller tidligere. 
Spejderne har møde onsdag kl. 19.00 – 21.00 
 
Seniorspejderne/roverne: 
For alle fra 9. klasse til uendelig. 
Seniorerne mødes ca. 1 gang om måneden oftest en lørdag.  
Tidsrammen og ugedagen er fleksibel. 

 

Alle aktiviteterne foregår med udgangspunkt i  

Spejderlokalet i Lintrup Aktivitetscenter. 

Det er ikke kun nye bæver, ulve, spejdere og seniorer, der er velkommen til 
at være med, men vi kan altid bruge ekstra kollegaer og nye ideer i 
lederflokken. Sa  tag og meld dig, hvis du har lyst til at være med, uanset 
om du har boet i Lintrup eller Omegn i længere tid eller lige er flyttet 
hertil. 
 
Kontaktpersoner, som du altid kan ringe til, hvis du har spørgsmål. 
Gruppeleder: Lone Matzen 21 42 60 50 
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Fastelavn 2018 

 
Lørdag d. 24/2 blev der fejret fastelavn i Lintrup. 

 
Vi bliver super glade over at se alle de glade børn og voksne, der tager sig 
tid til at komme til arrangementet. 
 
I år havde vi besøg af Cirkus Dig og Mig som 
underholdte hele dagen, til stor fornøjelse. 
 
Efter kåring af Kattekonger og Kattedronninger, 
var der kaffe og fastelavnsboller til alle, samt 
slik og underholdning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi vil gerne takke alle der støtter op om 
fastelavnsfesten. Det er dejligt med hjælp ved 
entreen, i slikboden, med kaffebrygning, hjælp 
ved tønderne, og alle dem som giver en hånd 
med ved oprydningen! 
 
 
 
Endnu en gang stort tillykke til kattekonger og kattedronningerne! 
Vi glæder os til vi ses til næste år. 
 
 
Mange hilsner fra fastelavnsudvalget 
 

Du kan se mange flere flotte billeder fra fastelavn i galleriet på www.lintrup-hjerting.dk   

http://www.lintrup-hjerting.dk/


 27 

Venus Q 
 

PROGRAM FOR 1. HALVÅR 2018 
 

8. februar Spilleaften 
 

Vi mødes i spejderstuen kl. 19.00, hvor vi skal spille 
forskellige brætspil, kort, yatzy m.m. Tag gerne et spil 

eller to med 😊 
Vi skal hygge med boller, varm kakao, frugt m.m. 
 
Tilmelding senest den 1. februar 2018. 
Kontaktperson: Lone Matzen, tlf. 21 42 60 50 
Pris for ikke medlemmer: kr. 125,00 
 
 
 

5. marts Generalforsamling og bowling 
 

Vi starter med at spise sammen i restauranten hos 
Søgården, Brørup Bowlingcenter kl. 18.00 og afholder 
efterfølgende generalforsamling i et mødelokale. 
Forslag der ønskes behandlet, skal afleveres 
skriftligt til formanden 
senest 8 dage før! 
Kl. 20.00 – 21.00 slutter vi af med en omgang bowling, 

og der er præmie til ”banens bedste bowler” 😊  
Skulle der være en enkelt, der ikke ønskerat bowle, så 
husk at give besked om det ved tilmeldingen!!! 
 
Tilmelding senest den 19. februar 2018.  
Kontaktperson: Bente Winther, tlf. 61 76 46 60  
Pris for ikke medlemmer: kr. 300,00 
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Venus Q 
 

10. april Foredrag ”Speltmor – vi gør det så godt vi kan!”  
 v/Bolette Elvstrøm  
 

En aften for kvinder i alle aldre, mor, mormor, 
bedste, oldemor …. 
En humoristisk aften om at være mor.  
 
Ja ja ja… Vi gør det alle sammen så godt vi kan, det der 
med at være mor. Vi har alle vore mærkesager og  
holdninger og det er jo vigtigt! Men indimellem kan 
man bare godt komme til at snurre rundt – og mest om 
sig selv. Jeg er en speltmor. Hvad er det? Mor – det ved 
de fleste hvad er. Spelt er en kornsort, som for nogle år 
tilbage blev vældig moderne, muligvis sundere end alt 
andet, men det er svært at bevise. Nogle mener, at 
kornsorten er gammeldags og burde bare være udgået 
– og det samme gælder muligvis speltmødre. Men, jeg 
er altså sådan en speltmor og det er jeg stolt af, men der 
kommer nogen gange noget meget morsomt eller 
komisk ud af det og det er ikke altid helt frivilligt! 
Et morsomt indlæg, som ingen løsninger giver – om at 
grine lidt af andre, men mest af sig selv, når det ikke 
helt blev som vi havde forestillet os. 
 
- Der vil blive serveret kaffe i løbet af aftenen. 
 
Tid og sted: Lintrup Forsamlingshus kl. 19.30  
Tilmelding senest den 3. april 2018  
Kontaktperson: Tina Hundstrup, tlf. 30 53 12 77 
Pris for ikke medlemmer: kr. 200,00 
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Venus Q 

 
2. maj Haugård - Retro og design 
 

Vi skal besøge en hyggelig gård, hvor der er et 
spændende og anderledes varesortiment. Der findes 
bl.a. tøjmærket Soulmate, sko fra Woden, 
boligindretning såsom puder og plaider fra Yoyo, samt 
en stor retro afdeling med mange lamper, møbler og 
skøre/skæve ting.  
Vi starter aftenen med tapas og derefter er der 
mulighed for at kigge/handle. Aftenen slutter med 
kaffe/the. 
Vi kører fra p-pladsen v/forsamlingshuset i Hjerting kl. 
18.00 
Tilmelding senest den 25. april 2018  
Kontaktperson: Doris Andersen, tlf. 51 77 10 03 
Pris for ikke medlemmer: kr. 150,00 
 
 
 
 
  
 

 
14. juni Grill-kursus 
 

Vi skal have et grill-kursus fra a til z hos Jønnes Dinner. 
Der tilberedes en 2-retters menu, som vi efterfølgende 
hygger med i bål-Domen sammen med øl, vand og vin.  
Der vil til dette arrangement være en egenbetaling på 
kr. 150,00 
som skal være indbetalt senest ved tilmeldingsfristens 
udløb. Bemærk at tilmeldingen er bindende!  
Påfør venligst ”dit navn og grill-kursus” på overførslen. 
Vi kører fra Kirkepladsen i Lintrup kl. 17.30 
Tilmelding og betaling senest den 1. juni 2018  
Kontaktperson: Tina Hundstrup, tlf. 30 53 12 77 
Pris for ikke-medlemmer: kr. 400,00  
 

Ret til ændringer forbeholdes! 
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen arbejder med at udbrede kendskabet til 
Lintrup Børnecenter, promovering af dagligdagen i Børnecentret samt 
nytænkning af muligheder i arbejdet med at sikre Lintrup Børnecenter i 
årene frem. Hovedformålet er uden diskussion at få flere familier til at 
vælge Lintrup Børnecenter, da det er elevtallet, Børnecentret er udfordret 
på. 
 
Støtteforeningens store projekt foråret 2018 var at få stablet en privat 
skolebuskørsel på benene. Til dette arbejde har vi haft stor glæde af 
samarbejdet med Lintrup-Hjerting Borgerforening, som bl.a. har været 
behjælpelige med at kontakte potentielle frivillige chauffører til 
kørselsordningen.  
Økonomien var sikret gennem hjælp fra diverse foreninger og egne 
kontingenter. Planen var, at kørselsordningen skulle starte op til 
skolestart august 2018 - nu mangler vi bare børnene! 
 
Der blev i februar delt ca. 85 invitationer ud til et uforpligtende 
informationsmøde, som blev afholdt d. 1. marts. Formålet var at udbrede 
kendskabet til Lintrup Børnecenter som en mulighed samt optimere 
mulighederne for at vælge Lintrup Børnecenter i kraft af vores tilbud om 
gratis skolebuskørsel. De områder vi har arbejdet med er Foldingbro, Sdr. 
Hygum samt Københoved/Skrave. Desværre var der ingen tilmeldte til 
mødet. Støtteforeningen stillede dog med to personer ved skolen i tilfælde 
af at der dukkede nogen op alligevel. 
 
Efteråret 2017 bød på et biograf arrangement for de lokale børn, hvor 
Støtteforeningen havde omdannet spejderstuen til biograf for en 
formiddag. Der kunne købes en portion godter i form af popcorn, juice og 
slik som kunne nydes til filmen “Kæledyrenes hemmelige liv”. Det blev en 
vellykket formiddag, og tanken om at gentage arrangementet en anden 
gang ligger ikke bestyrelsen fjernt.  
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen ser på en medlemsliste med 48 husstande 
og undrer sig - men ærgrer sig mest af alt. Der var rigtig mange, som var 
oppe på barrikaderne, da vores børnecenter blev indstillet til lukning. Vi 
er bekymrede for, om beboerne i Lintrup og Hjerting sogne ikke husker, 
at den opbakning der var til os, der aktivt kæmpede for at bevare vores 
lokale Børnecenter, stadig er en nødvendighed.  
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 

 
Vi i Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter kæmper ikke kun for 
børnenes gang i Lintrup, vi kæmper for at bevare noget af limen, som er 
med til at holde et landsbysamfund sammen og i gang. Vi vil ikke kun 
Lintrup Børnecenter, vi vil et aktivt sammenhold på tværs af sogne og 
byskilte, og ser Lintrup Børnecenter som et fantastisk samlingspunkt for 
områdets børn. Vi ønsker at bidrage med de gode historier, oplevelser og 
sammenhold i lokalmiljøet, som gør vores lokalsamfund til et attraktivt 
sted at bo - også for potentielle tilflyttere. 
 
At have en lokal skole og børnehave er én af vejene frem i forsøget på at 
øge tilflytningen til vores område og fastholde Lintrup og omegn som et 
attraktivt lokalsamfund - vil du være med til at støtte vores arbejde for dit 
lokalsamfund, så kan du tilmelde dig Støtteforeningen for Lintrup 
Børnecenter via vores fane på www.lintrup-hjerting.dk , sende en mail på 
stotteforeninglbc@gmail.com eller betale direkte via MobilePay på 
51945395(Pia Thymann-Donslund, vores kasserer). 
Et årskontingent lyder på 200 kr. for en husstand med to voksne eller 100 
kr. for en husstand med en voksen. 
 
Find os på Facebook - “Vi støtter Lintrup Børnecenter” og følg Lintrup 
Børnecenter samt Støtteforeningens arbejde. 

 
 

 
 

 

http://www.lintrup-hjerting.dk/
mailto:stotteforeninglbc@gmail.com
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Wellings Landsbymuseum 

 

Arrangementer 2018 

Maj 

5. Maj.: Veterantraktor træf fra kl. 10.00-16.00 – Normal entré 

7. Maj.: Generalforsamling kl. 19.00 

27. Maj.: Veteranbil træf fra kl. 13.00-16.00 – Normal entré 

 

Juni 

27. Juni.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning 

samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. pers 

 

Juli 

11. Juli.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning 

samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. pers 

25. Juli.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning 

samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. pers 

 

August 

8. August.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning 

samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. pers 
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Lintrup Eftermiddagshøjskole 
 
2018 startede med, at Lone Matzen fortalte og viste billeder fra 
spejdernes landslejr sidste sommer ved Sønderborg. Vi fik et fint indblik i 
spejderlivet, og hun var så god til at fortælle.  
 
I feb. havde vi Ann Alonso, Rødding, til at fortælle/ vise billeder fra 
spændende Caminoture fra både ud-og –indland. Vi fik en flot beretning 
om Caminoturen (104 km) på Haderslev Næs, hvor man faktisk også kan 
cykle rundt. Det var også et flot og dejligt foredrag.  
 
Her i marts skal vi høre om, hvordan det er at være født og opvokset i 
Horens Tugthus ved Niels Ole Frederiksen.  
 
10. april er der forårsfest med tyrolerunderholdning, så tag gerne en 
festlig hat og røde seler på og få en festlig aften. 
 
22. maj er det udflugtsdag, og formentlig bliver det: 
 

Møgeltønder, Øster Højst Kro og Frøslev lejren. 
 

Vi har nogle hyggelige eftermiddage til vore møder, hvor der også bliver 
tid til det vigtige, sociale samvær i kaffepausen. 
 

- ENHVER ER VELKOMMEN, SÅ MØD BARE OP 
 
-så vi kan vise, at vi lever og stadig vil opleve og interesserer os for hvad 
og hvordan samfundet udvikler sig. 
 
Vi vil altid gerne se nye ansigter. 
 
På Udvalgets vegne 
Birgit Pedersen 
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Lokalhistorisk arkiv 
 

Din egen dag er kort, men slægtens lang 
 
 - således er én af linierne i Jeppe Aakjærs digt fra 1916: ”Som dybest 
brønd gi´r altid klarest vand”. Denne linje danner også grundlag for det 
arbejde, der gøres i Lintrup lokalhistoriske Arkiv. På arkivet opbevares og 
arkiveres billeder, dokumenter, kort m.m. fra Lintrup sogns historie. 
Billeder af konfirmander gennem tiden, avisudklip helt tilbage til før 1. 
verdenskrig, protokoller fra diverse foreninger, nogle består endnu mens 
andre for længst er lukket ned. Alt sammen fortæller de om vor fælles 
fortid her i sognet. 
 
Vidste du for resten at der i Lintrup by har været: slagterforretning, 2 
købmænd, skomager, post/telegraf kontor, møller, bageri, mekaniker 
værksted, cykel/radio forretning, apotekerudsalg, maler, 2 skræddere 
m.m.? 
 
Bliver du interesseret i at undersøge om der skulle være noget historisk 
materiale om det hus du bebor, er du velkommen til at komme på besøg 
hos os i det Lokalhistoriske arkiv. 
  
Arkivet har til huse på 1. sal i Lintrup Børnecenters skoleafdeling. Indgang 
er gennem skolegården ud til kirken. Der er åben 1. lørdag i hver måned 
fra kl. 10 – kl. 12. Eller du kan lave en aftale med arkivleder Hanna 
Madsen tlf. 22 74 65 12. Du kan også rette henvendelse til Else Jørgensen 
tlf. 22 95 14 27. else-mj@sol.dk  
 
Øvrige medlemmer af udvalget er: Dorthe Juhl Schmidt, Vimtrup, Niels 
Jørgen Gammelgaard, Lintrup, Anne Marie Arbjerg, Lintrup, Anita 
Gryager, Vimtrup, Else Jørgensen, Lintrup. 
 
Du kan blive medlem af arkivet for kr. 80,- årligt. Vi udgiver 2 blade årligt, 
hvori vi beskriver forskellige historie/oplevelser af lokalhistorisk 
karakter. 
 
 
 
 
 

mailto:else-mj@sol.dk
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Lokalhistorisk arkiv 
 

 
 
Fra Lintrup skoles sydmur. Den første del af skolen, bygget i 1913. 
 
Symbol:  

• Mølle = flittighed 

• Kosten = renlighed 

 
D. 11. november 2018 er det 100 år siden 1. verdenskrig officielt 
stoppede. Denne dato markerer vi i samarbejde med Menighedsrådet i 
Lintrup/Hjerting. Nærmere oplysninger kommer senere.  
Hvorfor markerer vi det, spørger du måske. Det gør vi fordi 1. verdenskrig 
satte sig dybe spor hos lokalbefolkningen, idet vort område i denne 
periode stadig var under tysk herredømme fra 1864 og netop derfor 
måtte mange unge og ældre mænd/familiefædre med i en krig under den 
tyske fane og slås for et land, de ikke følte, var deres.  
Ja, det er mange år siden, men det er en del af vort lokale arv. 
 

”-så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder”. 

 
Else Jørgensen 
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Borgerforeningen 
 

Nyt fra Borgerforeningen. 

 

Børnenes udviklingsplan 
 
Udviklingsplanen for Lintrup-Hjerting indeholder forslag om, at der skal 
laves en børnenes udviklingsplan. Formålet er at få en plan, der beskriver 
ønsker til fremtidens Lintrup-Hjerting set i børnehøjde. 
 
Efter opfordring fra borgerforeningen har de ældste klasser i Lintrup 
Børnecenter lavet et katalog, der beskriver, hvad de synes er godt ved at 
være barn i Lintrup-Hjerting, og hvad der mangler i vores område set med 
børneøjne. 
 
Borgerforeningen har i alt modtaget bidrag fra 34 børn. Og det er 
naturligvis dejligt at se, at alle synes, det er godt at bo i Lintrup-Hjerting – 
også når man er barn. Børnene vurderer det som positivt, at de bor i et 
lille og overskueligt samfund, hvor det er let af få gode venner og let 
adgang til aktivitetscenter med sports- og legefaciliteter, arrangementer 
m.v. Området i Præsteskoven ved bålhytte og Viggos søer scorer også højt 
på børnenes liste, ligesom landsbyfesten er et hit hos de fleste. 
 
Der er dog nogle ting, som børnene efterlyser. Der er mange, som ønsker 
en kiosk, butik eller lignende, hvor man kan købe slik, kage, sodavand, 
varm kakao o.l. eller hygge sig med venner. Nogle har også tænkt på et 
sted, hvor der kan købes fornødenheder til familien, så man ikke behøver 
at køre langt for at købe ind. Men især ønsker børnene bedre lege- og 
udfoldelsesmuligheder og arrangementer, som er målrettet de lidt større 
børn, da de synes, at de nuværende legemuligheder er for små børn. 
 
Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe, som skal følge op på 
børnenes forslag. I arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra 
Borgerforeningen, Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter, 
Aktivitetscentret, LUG, spejderne, Børnecentret og 2 
elevrådsrepræsentanter, men der er plads til flere. Anne-Margrethe 
Schrøder fra Borgerforeningen er formand for arbejdsgruppen.  
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Borgerforeningen 
 
Arbejdsgruppen arbejder med en løsning, der giver mulighed for leg og 
fysisk udfoldelse og især retter sig mod børn i alderen 9 år og opefter, 
bl.a. balancebaner, forhindringsbaner, hængekøjer og lidt til skolegården. 
 
Løsningen skal kunne kombineres med de eksisterende muligheder ved 
Børnecenter og Aktivitetscenter. Der arbejdes desuden med 
arrangementer for børn og unge i Lintrup Skoledistrikt. Det skal 
understreges, at elevråd og eleverne i Lintrup Børnecenter er med i 
projektet, og at arbejdsgruppen primært arbejder ud fra deres ønsker.  
 
Det videre arbejder består i at få løsningerne gjort konkrete, finde en 
placering og skaffe finansiering –forhåbentlig i løbet af foråret og 
sommeren. Og når det er på plads, bliver der brug for frivillige til at føre 
den valgte løsning ud i livet.  
 
 
 
Dialog mellem lokalråd og foreninger 
 
Som lokalråd over for Vejen Kommune har Borgerforeningen behov for 
en velfungerende dialog med foreninger og andre grupperinger i vores 
område, så vi er i rimelig samklang med områdets synspunkter. Det er 
også vigtigt, at vi i fællesskab og hver for sig bidrager til, at det også i 
fremtiden er godt at bo og leve i vores område, og at vi arbejder sammen 
om at skaffe omtale og udbrede kendskabet til vores område.  
 
 
Borgerforeningen har derfor i en årrække 
holdt dialogmøder med foreninger m.fl. 2 
gange om året. Møderne er dog efterhånden 
blevet til monologmøder, hvor det primært er 
Borgerforeningens bestyrelse, der er tilstede. 
Vi har derfor besluttet, at det skal være slut 
med de nuværende dialogmøder.    
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Borgerforeningen 
 
I stedet vil Borgerforeningen bruge foråret til at finde en ny struktur og 
indhold for et kommende samarbejde, som vi vil drøfte videre med 
foreningerne.   
 
Det er der i høj grad brug for, da vores område fortsat er udfordret på 
befolkningstallet. I år 2010 boede der 821 indbyggere i Lintrup Sogn, men 
ved indgangen til 2018 var tallet faldet til 769 indbyggere, jf. oversigten i 
det følgende. 
 

Indbyggertal Lintrup-Hjerting sogne 

  
Sogn (primo år) 1950 1970 2000 2010 2016 2018 

 Lintrup 1082 934 808 821 784 769 

Hjerting 425 362 261 294 315 308 

Begge sogne 1507 1296 1069 1115 1099 1077 

 
 
 
 
 
Forslagskasse 

Borgerforeningen vil i løbet af april måned 
sætte en forslagskasse op i Lintrup 
Aktivitetscenter.  

Her kan borgere i Lintrup og Hjerting aflevere 
forslag og idéer til Borgerforeningens arbejde. 
Formålet er at give input og inspiration til 
bestyrelsen. Forslagskassen vil blive tømt før 
hvert møde i Borgerforeningen. 
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Sponsorerne 
OK Benzinkort 

 
Tank penge til Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening! 
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt LUG 

LUG har en sponsoraftale med OK, der er bygget op omkring OK 
Benzinkortet. Når du opretter et OK Benzinkort gennem OK, støtter 
de LUG med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. 
Derudover modtager vi en bonus, når du første gang har tanket 500 
liter på dit OK Benzinkort. 

Så få et OK Benzinkort, og tank penge til Lintrup Ungdoms- og 
Gymnastikforening. Det er vigtigt, at du ved oprettelse, siger at du 
tilhører LUG. Har du allerede et kort, så få tjekket om det tilfalder 
LUG 

Det er gratis at få et OK Benzinkort. 

 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på 
lugbestyrelsen@gmail.com 

 

 

Med et OK Benzinkort i hånden kan du tanke billig benzin og diesel på mere end 650 OK-
tankstationer over hele landet. Hos OK kan du også købe billig fyringsolie, træpiller, 
træbriketter, brænde, el og varmepumper. Du kan bestille døgnet rundt. Gå ind på 
www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33.  
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Tornum Auto 

 
 

 

 
 

Tornum Auto er en af LUG’s hovedsponsorer, 
som i en årrække har sponseret LUG, hvilket vi 

er rigtig glade for. 
 

Dejligt med økonomisk støtte til vores lille 
lokale forening. 

 
Vores sponsorer hjælper os bl.a. til, at vi kan 
holde kontingentet nede til glæde for vore 
medlemmer.  
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Næste udgave udkommer september 2018 
 

- deadline ca. uge 32 

 
 

Ønsker du som forening, turistmål eller 
lignende at få noget med i næste nummer, så 

send en mail til: 
 

lugbestyrelsen@gmail.com 
 

eller henvend dig til  
Ulla Bøgedal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udgiver: Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening 

Ansvarshavende redaktør og layout:  
Ulla Bøgedal, tlf.: 30 68 45 49 
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