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Forord 

 
Endnu engang er LUG’en ude, denne gang med forårets aktiviteter. Vi 
håber, at I vil nyde det brede udbud af aktiviteter, men måske også 
overveje om der er mulighed for at bidrage til, at LUG også fremadrettet 
kan tilbyde dette flotte udbud af aktiviteter. 
 
Efter LUG’s årsmøde manglede vi 2 nye bestyrelsesmedlemmer. I 
mellemtiden har Janni Sonnich meldt sig som nyt bestyrelsesmedlem, 
men vi mangler stadigvæk et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. En 
fuld besat bestyrelse er en forudsætning for, at der også fremadrettet er 
mulighed for at tænke og udføre nye tanker og ideer. Skulle der være 
nogen i Lintrup-Hjerting, der gerne vil bidrage til LUG’s succes 
fremadrettet gennem bestyrelsens arbejde, så er de meget velkomne til at 
skrive til lugbestyrelsen@gmail.com.  
 
Flere af vores udvalg mangler ligeledes folk. Skulle der være nogen, som 
gerne vil være med til at sikre, at vi fx fortsat kan tilbyde gymnastik, 
fodbold eller en byfest af høj kvalitet, bedes disse personer rette 
henvendelse til de enkelte udvalg for at høre nærmere.  
 
Vi må ikke glemme, at vores foreninger i Lintrup-Hjerting er drevet af 
frivillighed, og at det er lettere at drive vores foreninger, hvis vi alle 
sammen bidrager en lille smule, i stedet for at nogle få skal trække læsset. 
Så hermed en opfordring til at springe ud i noget frivilligt arbejde i 
diverse foreninger. De bedste ønsker om en god forårssæson.  
 
p.v.a Bestyrelsen  
Mads K. Pedersen 
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Bestyrelsen 2020 
 

Formand:  
Mads Kristian Pedersen, Mejlbyvej 3, 6660 Lintrup. 
Tlf.: 2925 2808.  E-mail: lugbestyrelsen@gmail.com 
 

Kasserer: 
Lissi Andersen, Dover Kirkevej 2, 6660 Lintrup.  
Tlf.: 6176 1384.  E-mail: lugkasserer@gmail.com 
 
Øvrige medlemmer: 
Dennis Gammelgaard, Nørretoft 9, 6660 Lintrup.  
Tlf.: 2773 5775.  E-mail: dgammelgaard@jubii.dk 
 
Mette Knudsen, Lintrupvej 47, 6660 Lintrup.  
Tlf.: 2825 3837.  E-mail: mette_knudsen_20@hotmail.com 
 
Janni Sonnich, Trøksvej 1, 6630 Rødding. 
Tlf.: 3131 8007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lugbestyrelsen@gmail.com
mailto:lugkasserer@gmail.com
mailto:dgammelgaard@jubii.dk
mailto:mette_knudsen_20@hotmail.com
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Udvalgsmedlemmer 
Sportsudvalg 

 
Gymnastik:  
Anja Kaufmann, Kristine Langhanke og Kristine Lorenzen Stenkjær 

Badminton: 
Bestyrelsen 
 
Petanque: 
Her mangler vi et udvalgsmedlem 
 
Fodbold: 
Lissi Andersen 
 
Svømning: 
Marlene R. Hansen, Milred Kristensen og Kristine Langhanke 
 
Motionscenter: 
Bjarne Nielsen, Sabine Hundstrup, Leif Skødt, Kim Valentin Mathiesen og 
Preben Vestbjerg 
 
Volley:  
Inga Hansen 
 
Floorball: 
Bent Riis Oksen 
 

Aktivitetsudvalg 

 
Byfest: 
Rita Matzen, Pia Vad, Jørn Erik Nielsen, Claus Madsen, Dan Zoegä, Chalotte 
Tryk og Rene Christensen. 
Desuden sidder der følgende fra Ringridderforeningen:  
Søren Madsen, Lars Andersen og Frederik Møller Jensen. 
 
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 
Fodbold 

 

Fodbold i Lintrup 
 

 
 

Nu starter fodboldsæsonen op igen, så find støvlerne frem.  
Vi glæder os til at se gamle samt nye spillere – alle er velkomne.  
 

Vi mødes på Lintrup Stadion d. 14. april kl. 17:00 
 

Leg med bold: 
Fra 3-5 år sammen med mor eller far. 
Så er du vild med at spille med en bold, så kom og leg. Vi laver forskellige 
øvelser og lege, både med og uden bold. Ved dårligt vejr kan vi bruge vi 
hallen.  
 
Fra U6 og opefter:  
Her fortsætter vi legen med bolden samtidig med, at vi så småt lærer lidt 
om fodboldreglerne. Og vi laver forskellige øvelser, skyder på mål og hvad 
vi nu ellers kan finde på. 
Der vil være plads til alle uanset niveau☺ Det vigtigste er at have det 
sjovt☺☺ 
 
Kom og vær med, vi har det rigtig sjovt☺  De to første gange er gratis. 
Betaling/tilmelding skal ske på Conventus. 

 
Mange fodbold hilsner fra fodbold udvalget 

Lissi Andersen 61761384 
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Svømning 
 
Svømmesæsonen 2019/20 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. 
 
Sidste sæson åbnede vi op for børn på plask og leg under 4 år, det har 
fungeret rigtig godt, da vi også på dette hold har været mange trænere.  
 
Vi er heldige at have et stort, stærkt og fleksibelt træner team, der skal 
herfra lyde en STOR tak for jeres indsats. Ligeledes en stor tak til forældre 
der kunne træde til som hjælpetrænere med kort varsel, når vi har 
manglet hænder til at holde børn oven vande ☺ Uden jer alle -ingen 
svømning i LUG-regi. TAK! 
 
 
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. 
Vi håber på at se mange igen næste 
sæson.  
 
Kristine, Marlene og Milred. 
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Gymnastik 
 
Søndag den 8. marts blev foråret budt velkommen med en flot 
gymnastikopvisning i Lintrup. Der var fælles indmarch kl. 9.30 i Lintrup 
Aktivitetscenter.  
Programmet bød på gæstehold fra Rødding Junior – og Ynglingemix og de 
fire hjemmehold. Det blev en farverig og aktiv formiddag med fuld knald 
på musik, rytmik, spring og smil. 
 
Gymnastikudvalget vil endnu engang gerne 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. 
 

Tak for i år og på gensyn 
Anja Kaufmann, Kristine Langhanke og Kristine Lorenzen Stenkjær 
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Gymnastik 
 

Forældre / Barn 2019/2020 

 

Børnehaveholdet 2019/2020 
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Gymnastik 

 

0-3 klasse mix 2019/2020 
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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:  
Bent Riis Oksen 
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Motionscentret og Spinning 
 
Rigtig mange har købt adgangskort til motionscentret i sæsonen 
2019/2020. 
Der er solgt 21 enkeltperson-kort og 36 familie-kort – det er ret flot og det 

er dejligt at se, at så mange rent faktisk også bruger motionscentret       
Indimellem er der måske lige rigeligt med folk. 
 
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        
 
I 2019 er der købt ny stativ til vægtløft, nye vægte og en ny motionscykel 
– så der sker en løbende forbedring – udskiftning i Motionscentret. 
 
Mangler du lige at få lidt motion her og nu, så køb et adgangskort til LUG’s 
motionscenter – det er billigt – 300 kr. for ca. 6 måneder! 
 
 
Enkeltperson  300 kr. 
Familie  500 kr.  
+ 100 kr. i depositum for adgangskort 
 
Kortet gælder til den 15.09.2020 
 
 
Familiekort er for forældre og hjemmeboende børn 
 
Du kan betale på www.lintrup-hjerting.dk       
faneblad LUG => ’TILMELD og BETAL’  
 
Nye medlemmer kan hente adgangskortet hos:  
Preben Vestbjerg, Lyngbjergvej 11, prebenvestbjerg@gmail.com 
(Du kan også betale kontant til Preben) 
 
Vil du gerne have en instruktionstime, så henvend dig til en af 
udvalgsmedlemmerne, så finder vi ud af det – det er ganske gratis. 
 
Har du nogle ønsker til nye redskaber/udstyr eller hvis nogle redskaber 
er gået i stykker, så send en mail, SMS eller ring til Preben Vestbjerg. 

mailto:prebenvestbjerg@gmail.com
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Motionscentret og Spinning 
 
Spinning går også godt.  Lige nu er der 6 hold.  1 hold mandag aften, 2 
hold om tirsdagen, 2 hold onsdag aften og 1 hold torsdag aften.   
 
Vi har 3 faste instruktører – Sanne, Villy og Leif - Sabine er afløser.  
 
Villy er ny instruktør og kommer fra Øster Lindet. Villy har vores nye hold 
onsdag formiddag – der er mest 60+ folk på holdet – men alle kan være 
med. 
 
Hvis du vil prøve at spinne, kan du se ledige timer på Facebook gruppen 
”Spinning LUG” – bare meld dig ind – ALLE kan være med. Du kan få den 
første time gratis.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motionscenter og Spinnings-udvalg: 
Sabine Hundstrup  Leif Skødt tlf. 20639992 
Bjarne Nielsen tlf. 40726188 Preben Vestbjerg tlf. 23716466 
Kim Valentin Mathiesen tlf. 28596527 
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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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Volley 
 

 
Vi starter op på beachvolley, når det er lyst om aftenen og sandet er blevet 
lunt, som regel i løbet af maj måned.   
 
Men indtil da spiller vi inde i hallen hver tirsdag fra kl. 19.15 – 20.45. 
 
Holdet er for alle voksne uanset alder og niveau, så har du lyst til at prøve, 
møder du bare op. 
 
Vi spiller ikke med i en turnering, men deltager gerne i et par stævner. Det 
sker også, at vi har besøg af andre klubber og laver vores egen lille 
turnering. 
 
Kontaktperson: Inga Hansen tlf. 25302898 eller 
kongeaavej122@bbsyd.dk 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kongeaavej122@bbsyd.dk
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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 

 
 
 
 
 

 
 



 17 

Byfest 

 

Sognedyste 2020 
 
 

Torsdag 4. juni: Spejderne 
 
Fredag 5. juni: Forhindringsbane – voksne 
  3 mænd + 3 kvinder 
 
Lørdag 6. juni: Bordfodbold – børn (Multibanen) 

7 børn (o. kl. – 6. kl.) 
Der må gerne være flere, så man har nogle 
udskiftere. 
 
Bordfodbold – voksne (Multibanen) 
7 voksne (blandet mænd og kvinder) 
Der må gerne være flere, så man har nogle 
udskiftere. 
 

Søndag 7. juni: Kryds og bolle 
3 personer 
Der gives bonuspoint for denne aktivitet. 

 
 
Vel mødt til sognedystene 2020… 
 
Bjarne – Lars – Jørn Erik 
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Beklædning 
 
 
Klubdragt: 
 
Bestyrelsen arbejder på at finde en anden løsning, efter lukningen af 
Sportigan i Rødding. 
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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. 27735775 

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, binder knob, laver mad på bål, 
lærer forskellige koder, kommer på forskellige løb, er ved søerne – hvor vi 
ser planter og dyr eller lave noget der kan sejles på og der tages 
forskellige mærker – som syes på uniformerne. Ud over det arrangeres 
der weekendture og sommerlejr. 

 
I september havde vi vandre døgn, for at tjene nogle penge til Færøerne 
og til et længe ønsket mastersejl. På trods af meget regn og blæst, blev der 
i alt vandret ca. 830 km. STOR tak til dem der støttede os denne dag. 
 
Bæver/ulvene har været på hyttetur i Holsted/Glejbjergs spejderhus. Vi 
havde en dejlig tur med forskellige løb, vi havde fuldmåne møde – hvor 
alle fik ulve navne. 
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KFUM spejderne i Lintrup 
 
Bæver: 
For alle der er født i 2011-2012 
Bæverne har møde onsdag kl. 16.00 – 17.30 
 
Ulveunger: 
For alle der er født i 2008, 2009 og 2010 
Ulveungerne har møde onsdag kl. 16.00 – 17.30. 
 
Spejderne: 
For alle der er født i 2007 (5. klasse) eller tidligere. 
Spejderne har møde onsdag kl. 18.30 – 20.30 
  
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.  
 
Så 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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KFUM spejderne i Lintrup 
 

Går du med en spejderleder/-assistent i maven? 

 
 
Går du med en spejderleder/-assistent i maven? 
Det må da se fjollet ud, få den da ud! 
 
Da en af vores nuværende ledere har valgt 
at stoppe efter sommerferien, står vi 
mangler en bæver/ulve ledere/-assistenter. 
 
Du behøver ikke selv at have været spejder 
før, men bare have interessen for at være 
ude og at lave noget sammen med en flok 
fantastiske unger! 
 
Vi kan tilbyde nogle dejlige glade og engagerede unger, der har mod på 
spejderlivet og nogle lige så glade og engagerede lederkollegaer (når vi 
selv skal sige det…) 
 
Vi mener, at vi har en rummelig gruppe med plads til alle! 
 
Vi mødes i spejderstuen i Lintrup aktivitetscenter, onsdage fra kl. 16.00 – 
17.30, enkelte weekenddage/-ture og så selvfølgelige på nogle lejrture 
hen over året. 

 
 
 
Skulle det være noget for dig 
og du har lyst til at høre mere,  
så kontakt Lone Matzen på tlf.: 21426050  
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KFUM spejderne i Lintrup 
 

FÆRØERENE 
 
Spejderne vil gerne tjene penge. 
 
Lintrup spejdere vil I år 2020 på udlandstur til Færøerne.  
 
Derfor søger vi, hjælp til at realisere turen via arbejde.  
 
Vi stiller arbejdskraft til rådighed.  
 
Hvis i mener, at i kan hjælpe. Kan vi træffes enten via mail - 
Moskage@hotmail.com , tlf. 20938955.  
 
Der må ligeså tages kontakt til: 
 
Lone Matzen lonematzen@gmail.com , tlf.: 21426050,  
Henning Grosen Knudsen knudsenpower@hotmail.com , tlf.: 50985154.  
 
Der tages forbehold til, at der kan takkes nej til et tilbud.  
 
Hvis i mener i kan bidrag på andre måder er i velkomne til at tage 
kontakt. 
 
 På forhånd tak.  
 
MVH. Lederne/Spejder fra Lintrup trop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Moskage@hotmail.com
mailto:lonematzen@gmail.com
mailto:knudsenpower@hotmail.com
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Fredagsbar 
 

Vi vil gerne styrke sammenholdet i Lintrup-Hjerting og derfor har vi valgt 
at starte en fredagsbar.  
 

Den bliver afholdt den 1. fredag i hver måned fra 15.30 – 17.30 
i Lintrup aktivitetscenter. 

 
Vi mødes under uformelle rammer og former. Arrangementet er gratis.  
 

 
 
Medbring kaffe, kage, øl eller vand til dig selv. I spejderstuen vil der være 
mulighed for at få en snak, nyde sit medbragte, rafle, spille kort, brætspil 
mm. I hallen kan der leges, spilles bold eller andre selvvalgte aktiviteter.  
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Fredagsbar 
 
Arrangementet er for alle uanset alder, dog skal børn være ifølge med 
voksne.  
 
Den første fredagsbar løb af stablen i oktober 2018 og har siden været 
hver måned. Vi har bl.a. haft J-dag, nytårskur ved borgerforeningen, 
fællesspisning med smørrebrød fra ”Anitas delikatesser” og grillet ved 
Viggos søer.  
 

 
 
 
I juni, juli og august holder vi pause, men starter op igen til september.  
 
Vi annoncerer kun på Facebook og Lintrup/Hjertings hjemmeside, så grib 
din nabo og vær med til at sprede nyheden.  
 
Vi vil løbende orientere på Facebook, hvis vi finder på ændringer eller har 
nye informationer.  
 
 

Vi håber at se jer til den næste fredagsbar. 
 
 
Med venlig hilsen 
Anne Sunddal Kvistgaard, Kirsten Vestbjerg og Bjarne Gammelgaard 
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Venus Q 
 

Program for 1. halvår 2020 
 
6. februar: Ballroom fitness. 
Ballroom Fitness er et helt nyt dansekoncept.  
Bliv vild med dans uden dansepartner. Ballroom Fitness 
er en helt ny form for træning, hvor man lærer at danse 
VALS, TANGO, CHA CHA CHA, JIVE, RUMBA, SAMBA o.s.v. 
Kombinationen af dans og aerobic sætter et højt 
energiniveau. 
Vi mødes i Lintrup forsamlingshus kl. 19.00 iført løst tøj 
og et par indendørs sko. 
Kontaktperson: Tina Hundstrup, tlf. 30531277. 
Pris for ikke-medlemmer kr. 150,00 
  
2. marts: Generalforsamling. 
Generalforsamlingen holdes i Spejderstuen kl. 19.00 med efterfølgende 
kaffe/the og kagetapas. Vi vil gerne opfordre til, at man melder sig til at 
bage. Man skal lave ca. 25 små stykker kage, så håber ca. 8 personer vil 
melde sig på banen til at bage til denne kagetapas 
Forslag der ønskes behandlet, skal afleveres skriftligt til formanden 
Hanna 
Madsen senest 8 dage før! 
Ca. kl. 20.00 vil Dorte og Jakob Bech Jensen fortælle om deres tur til 
Grønland. 
Kontakperson Kirsten Friis Vestbjerg, tlf. 20856378 
Pris for ikke-medlemmer kr. 125,00 
 
2. April: SHU-BI-DUA the musical 2.0. 
Fredericia Teaters 6-stjernede, originale, hjertevarme kæmpehit, i en 
visuelt opdateret version 2.0 - oprindeligt set af mere end 180.000 
Varighed: 2 time og 30 min. inklusiv pause 
Vi kører fra Kirkepladsen i Lintrup kl. 18.00. 
SIDSTE TILMELDING DEN 16. NOVEMBER 
2019!!! 
Kontaktperson Tina Hundstrup, tlf. 30531277. 
(Kun for medlemmer) 
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Venus Q 

 
4. maj: Rundvisning i Christiansfeld. 
Hyggeligt sommerarrangement hvor turen går til Christiansfeld, som af 
UNESCO betragtes som en af de syv mest bevaringsværdige og unikke 
kulturmindesmærker i Danmark. 
Vi starter kl. 18.00 med fælles spisning på Barley &amp; Grapes. Vi får en 
kop kaffe/the til dessert. Menuen skal bestilles på forhånd, så der vil 
komme et opslag, når vi nærmer os, hvor I skal bestille det, I gerne vil 
have at spise. 
Kl. 19.15 mødes vi med guiden ved Søstrehuset klar til en guidet tur med 
udgangspunkt i byens rige historie (turen tager ca. 1,5 time). 
Derefter går turen hjemad igen. 
Vi kører fra Kirkepladsen i Lintrup kl. 17.00 og kan 
samle op i Hjerting. 
TILMELDING SENEST DEN 26. april 2020. 
Kontaktperson Kirsten Friis Vestbjerg, tlf. 20856378 
Pris for ikke-medlemmer kr. 350,00 
 
16. juni: Gåtur og besøg på Wellings museum. 
Vi tager traveskoene på og går op til Wellings 
museum i Mejlby. Vi går rundt på museet på egen 
hånd. Både før og efter vi har gået rundt, vil Jytte 
Sørensen fortælle lidt omkring museet. 
Vi slutter af med kaffe/the, boller og lagkage inden 
vi går hjemad igen. 
Vi mødes på Kirkepladsen i Lintrup kl. 19.00. 
TILMELDING SENEST DEN 9. JUNI 2019. 
Kontaktperson Dorte Juhl Schmidt, tlf. 23465764 
Pris for ikke-medlemmer kr. 125,00 
 
Ret til ændringer forbeholdes! 
 
 
Vi glæder os til at se jer. 
Karen Kynde, Kirsten Friis Vestbjerg,  
Dorte Juhl Schmidt og Tina Hundstrup.  
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Fastelavn 
 
120 børn og voksne med og uden udklædning gjorde dagen til den fest en 
fastelavn skal være; farvestrålende, sjov og fuld af ballade.  
 
Tak for opbakningen, vi håber og se alle igen i 2021. 
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Gå værter i Lintrup 
 
Da Vejen kommune havde deres gå/besøgs arrangement hos Primo, 
tilbage i september måned - var vi 3 damer der meldte os som gåvært. 
Rollen som gåvært går ud på, at få flere af vores borgere i byen med ud og 
gå. Det er både for sundhedens skyld, men ikke mindst for det sociale 
aspekt i det. Vi har været på 3 kurser på Brørup Sundhedscenter, og fået 
tøj udleveret så I kan kende os.  
 
Vi startede allerede op i 
efteråret. Anne Marie har 
stor succes med 
mandagsture, hvor der 
flere gange er mødt, ikke 
mindre end 17 deltager 
op. De går ca. 4 km, får 
snakket en masse og har 
endda fået kaffe og kage 
et par enkelte gange.  
 
Ellers prøver vi med torsdags ture, som bliver slået op ugevis.  
I takt med det bliver mere lyst, kommer der faste ture op onsdag aften. 
Når vi starter op med det sidst i marts, starter vi samtidigt med at træne 
til Gå Maraton, som Vejen kommune arrangerer i april måned.  
Man kan se mere om det i vores gruppe. Er man endnu ikke medlem af 
vores gruppe på facebook "Bevæg dig for livet - gå med os i Lintrup", skal 
I endelig melde jer ind, så I kan følge med i hvad vi går og laver.  
 
Og vi går ikke hurtigere, end alle kan følge 
med. Mød endelig op, og få motion og en 
go snak.  
 
 
Mange hilsner fra  
Lintrups gå værter  
Mona, Anne Marie og Lene 
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Foreningen Glad Zoo’s Venner 
 

 
 
 
Glad Zoo´s Venner er en forholdsvis nye forening som skal fremme 
interessen for Glad Zoo og blandt andet afvikle arrangementer i og 
udenfor åbningstid. 
 
Kontingentet er på 100,- pr. voksen, som foreningen skal bruge til nye, 
sjove, spændende former for underholdning. 
 
Vi afholder Generalforsamling d. 29. marts 2020 kl. 14.00 i Lintrup 
Forsamlingshus og efter selve generalforsamlingen gå vi ned til Glad Zoo , 
hvor Dennis, den daglige leder af Glad Zoo vil vise nogle af de nye tiltag i 
sæson 2020. 
 
Vi har allerede nogle events på programmet.: 
 

Påske event d. 10.april, 
Børne dyreskue i Kr. Himmelfart, 
Grillaften og Sct. Hans i juni, 
” Læg dyrene i seng” i september og  
Halloween i oktober.  

 
Der kan komme yderlige events. 
 
Hvis du er interesseret i at blive medlem eller hvis der skulle være 
spørgsmål omkring foreningen, kan du henvende sig til formand Linda 
Jensen tlf. 21 45 49 09. 
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Wellings Landsbymuseum 
 
Wellings Landsbymuseum, 
Mejlbyvej 10, 6660 Lintrup.  
www.wellings.dk                

 
 
PROGRAM 2020 
 
Søndag den 26. april kl. 14.00: 
Åbning af udstilling-genforening. 
Indlæg v/ bl. a. Rasmus Welling.Entre 50,- kr. 
 
Lørdag den 2. maj kl. 10-16:     Veterantraktortræf 
Mandag den 11. maj kl. 19.00:   Generalforsamling 
Søndag den 31. maj kl. 13-16:  Pinsesolen + Veteranbiltræf 
 
Onsdag den 24. juni kl. 19.00:     
Underholdning v/Tante Tuttes knævarmere. 
Entre 75,- kr incl. kaffe og evt. rundvisning. 

 
Onsdag den 8. juli kl.19.00:         
Underholdning og fællessang v/ Søren Nielsen, Lyne.   
Entre 75,- kr incl. kaffe og evt. rundvisning. 

 
Onsdag den 22. juli kl. 19.00:      
Underholdning v/Folmer og Basserne. 
Entre 75,- kr incl. kaffe og evt. rundvisning. 
 
Onsdag den 5. august kl. 19.00: Aftale er ikke afsluttet. 
 
Onsdag den 19. august kl. 19.00:    
Underholdning v/Føvlingkoret. 
Entre 75,- kr incl. kaffe og evt. rundvisning. 
 
Onsdag den 2. september kl. 19.00:  Foredrag/Jette og Leif Bolvig. 
De fortæller og viser lysbilleder fra en spændende rejse til Tanzania. 
Entre 75,- kr incl. kaffe og evt. rundvisning. 
 
21.-22. og 28.-29. november kl. 13.00-17.00: Julestue 
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
 

Nytårsfest 

Fredag den 17. januar slog vi dørene op til et brag af en nytårsfest for 100 
spændte, festklædte og glade børn i alderen 5-12 år, i Lintrup 
Forsamlingshus. Det var første gang vi arrangerede sådan en fest, så vi var 
alle ret spændte og havde lidt sommerfugle i maven, for hvordan det nu 
skulle gå med 100 børn en fredag aften i 3 timer. Det gik MEGA GODT!  

Børnene ankom kl. 17, og vi startede med lidt praktisk info, før vi 
serverede mexicansk mad for alle. Da alle maver var fulde, åbnede vi 
baren, hvor man med sine udleverede fribilletter kunne hente slushice og 
popcorn. DJen fyrede op for musikken, og så blev der ellers danset og 
hoppet og festet. Undervejs havde vi planlagt ballondans, med præmie til 
vinderen i hver alderskategori, og der blev også danset både stopdans og 
boogie voogie.  

Aftenen sluttede af med vaffelis, inden forældrene kom og hentede en flok 
glade, men også en hel del trætte børn. 

Der var rigtig god opbakning fra lokalområdet, både frivillige der gav en 
hjælpende hånd med forberedelser og afvikling og ikke mindst oprydning, 
og derudover flotte 
sponsorater, der var 
med til at gøre, at vi 
kunne samle lidt 
penge ind, til den bus 
vi lige har været med 
til at give LBC.  
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
 
Bus til Lintrup Børnecenter 

LBC har ad flere gange forespurgt os mulighed for at hjælpe dem til en ny 
bus. Deres tidligere bus blev desværre skrotte efter et uheld tilbage i 
sommeren 2018, og dér stod de så, uden bus og ret afskåret fra den frie 
hverdag de normalt har haft med udflugter osv. De har selvfølgelig været 
ude af huset i LBC, enten ved at leje bus, eller personalet har lagt biler til. 
Lintrup-Hjerting Borgerforening havde også fået en henvendelse fra LBC, 
og så besluttede de to foreninger sig for at nedsætte en lille ad hoc 
arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for en ny bus til LBC.  

Efter første møde i det lille udvalg, var der allerede godt gang i idéerne og 
indsamling af midler til bussen kunne begynde. For at børnene også skulle 
føle ejerskab og være med til at samle ind til egen bus, bestilte 
Støtteforeningen 300 til og fra kort (skrabelod) hjem fra Danske 
Hospitalsklovne, som børn og forældre skulle sælge. Tak til alle der har 
købt, for det lykkedes os at melde udsolgt medio december, og på den 
måde samle 6.990 kr. sammen. De øvrige penge er hhv. forsikringspenge 
fra den gamle bus, vi var blevet lovet af Vejen Kommune, og så 
sponsorater fra 5 lokale foreninger (LAC, LUG, Juniorklub, 
Borgerforeningen og Støtteforeningen). 
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
 

Tornum Auto fik opgaven med at finde en velegnet køreklar bus til 9 
personer, og straks gik Bo ”på jagt”. Inden længe kontaktede Bo os, og 
havde en interessant Peugeot Expert i kikkerten.  

Vi måtte inden handlen lige omkring Vejen Kommunes jurister og formelt 
papir arbejde, fordi alle sponsorater skulle godkendes og formalia være i 
orden - og lige inden vinterferien trillede bussen ind på Tornum Auto, 
hvor den er blevet serviceret og har fået logo mv på.  

Fredag den 21. februar var det så dagen for den officielle overdragelse af 
gaven. Alle børn og personale i LBC stod med flag i hånden, i skolegården, 
sammen med viseskoleleder Helle Høffner, ny skoleleder Henriette Rask, 
repræsentanter fra Borgerforeningen og Støtteforeningen, og så kom 
Tornum Auto trillende med den nye bus, til tonerne af ”hjulene på bussen 
drejer rundt rundt rundt”, akkompagneret af Stine på guitar. Helle 
Høffner holdt en kort tale, hvor hun takkede lokalsamfund og foreningsliv 
og ildsjæle for den flotte gave. Efter sang og taler, bød Støtteforeningen på 
rutebiler og saftevand til alle børnene, og kaffe til de voksne.  
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
 

Sommerlejr 2020 i støbeskeen 
 
Torsdag og fredag, den 6. og 7. august (uge 32) holder vi den årlige 
sommerlejr i Lintrup. Vi er allerede i gang med planlægningen, og vil igen 
i år afvikle en sommerlejr for 72 børn i alderen førskole til og med 6. 
klasse. Vi får igen brug for en masse hjælp, både som tovholdere på 
posterne, overnattende voksne, holdledere, køkkentanter osv. Vi håber at 

det nok engang kan blive en succes, og at vejret er med os        
Hvis du har lyst til at være med, så tøv endelig ikke med at kontakte 
bestyrelsen. Vi holder snart det første infomøde, og skal have nogle 
opgaver og praktiske ting uddelegeret.  
 
Vi laver opslag på Facebook, når vi har nogle 
konkrete datoer. Byd endelig ind – al 
inspiration og hjælp er kærkomment. 
 
 
 
Kontingent 
 
Bliv medlem af Støtteforeningen for år 2020.  

I foreningen har vi lige afviklet vores første nytårsfest for 100 børn, 
derudover arrangerer vi hvert år en sommerskole for 72 børn, samt vi 
hjælper med at male skolegård, istandsætte legeplads, har samlet penge 
ind til bus, støtter børnecentret ifbm. koloni og meget meget mere... Så 
hjælp os med at kunne være en god støtte til børnecentret og til børne- og 
ungdomslivet i vores små sogne. Vi er med til at sikre at vores 
lokalsamfund forbliver attraktivt.  

Kontingenter 2020: 
Husstand med 2 voksne: 200 kr. 
Husstand med 1 voksen: 100 kr. 

Medlemskab registreres efter overførslen. Beløbet kan indbetales til 
mobilepay 47584 eller bank 5093-0001348143 I tekstfeltet bedes du 
skrive dit/Jeres navn(e). 

På forhånd tak for Jeres bidrag - de er med til at gøre en forskel! 

Mange hilsner fra 
Bestyrelsen for Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
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Lokalhistorisk arkiv 
 
Din egen dag er kort, men slægtens lang – således er én af linjerne 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.? 
Vidste du også, at Lintrup, Mejlby, Tornum, Dover, Foldingbro og Hjerting 
fra 1864 – 1920 var indlemmet i Tyskland? Grænsen gik langs Kongeåen. 
Dvs. at Kongeåen delte Foldingbro i en tysk side og en dansk side. For at 
forstå det, så lå Foldingbro kro på den tyske side og Kongeåkroen på den 
danske side af grænsen. I år er det 100 år siden vort område var med til at 
stemme sig ”hjem” til Danmark ved en folkeafstemning, som fandt sted d. 
10. februar 1920 i det der kaldtes Zone 1 (se billede af kort).  

 
 
 
 
Samlet set var resultatet af 
afstemningerne et dansk 
flertal i 1. zone og tysk flertal 
i 2. zone. 
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Lokalhistorisk arkiv 
 

Genforeningsjubilæet bliver fejret mange, mange steder i Danmark i år. 
Også her vil vi fejre det. Det gør vi sammen med Hjerting Arkiv og 
Wellings Landsbymuseum: der vil blive udgivet et lille skrift (som vil være 
gratis for arkivernes medlemmer) om tiden før og efter Genforeningen i 
vort område, og der vises en udstilling om emnet på Museet i Mejlby.  
 
Denne udstilling kan ses på museet indtil slut november 2020. 
 
Udstillingen åbnes søndag d. 26. april kl. 14.00 
På Wellings landsbymuseum af Rasmus Welling   
(søn af Ruth Mona og Søren Welling)  
Der vil være en forfriskning. 
Pris inkl., rundtur i museet kr. 50,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grænsen ved Foldingbro, set fra den tyske side 
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Lokalhistorisk arkiv 
 
Det er et fantastisk stort og langsommeligt arbejde at organisere og 
registrere arkivets materialer. Derfor indbød vi interesserede til et par 
timer i Spejderstuen i Aktivitetscentret under temaet: ”Hvem er det? Kom 
og hjælp os med at sætte navne på billeder”. Det foregik mandag d. 21. 
oktober 2019 kl. 15.30 – 18.00 i spejderstuen i Aktivitetscentret. Mange 
havde taget imod invitationen og det allerbedste, at de kunne bidrage 
med navne på rigtig mange billeder. Der var en snakken og en grinen og 
”ka´du huske det? Og de boede der og der.” ”Kender du historien om?” 
Klokken blev meget hurtig 18.00, og med disse timer havde vi skabt en 
stor interesse for arkivet og dens arbejde.  Flere ytrede, at de gerne ville 
komme næste gang vi indbød, og det var lige netop det bestyrelsen gerne 
ville høre. 
Tak til de der kom og velkommen til andre, der også synes, det kunne 
være sjovt at deltage. I skal være SÅ velkomne.  
Vi har på et bestyrelsesmøde vedtaget at næste ”Hjælpe dag” er mandag d. 
9. marts kl. 15.30 – kl. 18.00, samt at der bliver endnu en ”hjælpe-dag” i 
efteråret 
Blev 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 
Du kan blive medlem af arkivet for kr. 80,- årligt. Vi udgiver 2 blade årligt, 
hvori vi beskriver forskellige historie/oplevelser af lokalhistorisk 
karakter.  
 
Arkivleder:   Formand: 
Hanna Madsen  Else Jørgensen 
Lintrupvej 26, 6660 Lintrup Toftager 2, 6660 Lintrup 
Tlf. 22 74 65 12  Tlf. 22 95 14 27 
lintrupvej26@lintrup.dk  else-mj@sol.dk  
 
Øvrige medlemmer er: Anita Gryager, Arne Madsen, Ib Wagner, Steffen 
Petersen, Niels Jørgen Gammelgård. 

mailto:else-mj@sol.dk
mailto:else-mj@sol.dk
mailto:lintrupvej26@lintrup.dk
mailto:else-mj@sol.dk
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 

I skrivende stund (sidst i februar) kunne det se ud som om, at der er ved 
at blive anlagt en swimmingpool på sportspladsen ved Lintrup Skole. 
Dette er dog ikke tilfældet! Et større projekt er ved at bære frugt…  

 

 

 

 

 

Udgravningen er nemlig til den nye Aktivitets- og Sundhedsplads, som 
bliver opført i løbet af foråret. Sponsorater fra fonde og lokale foreninger 
har gjort projektet muligt. Vi glæder os til indvielsen, men vi glæder os 
endnu mere til at se pladsen blive taget i brug.  

Udover at bidrage til Aktivitets- og 
Sundhedspladsen har Lintrup-
Hjerting Borgerforening også 
bidraget økonomisk til Lintrup 
Børnecenters nye bus, det nye tag til 
Lintrup Forsamlingshus, det 
kommende Sigurd Barrett Show, 
samt skruer til Wellings 
Landsbymuseum. Alle kan ansøge 
Borgerforeningen. Så har du gang i 
et spændende lokalt projekt, så send 
en ansøgning.  

Tilflyttere til de to sogne bydes 
fortsat velkommen med en blomst 
samt en folder med oplysninger fra 
lokalområdet. Har du fået en ny 
nabo – så giv os et praj, da vi ikke 
nødvendigvis spotter alle.  

Bestyrelsen: 
Formand:  
Anne Margrethe Schrøder 
Næstformand: Marlene R. Hansen 
Kasserer: Sabine Hundstrup 
Sekretær: Anne Cathrine Langfrits 
Øvrige: Troels K. Kynde, Henning 
Grygager og Christian Wind 
 
E-mail: 
lhborgerforening@gmail.com 
Hjemmeside: lintrup-hjerting.dk 
Facebook: Lintrup-Hjerting 
Borgerforening 
 

 
 

mailto:lhborgerforening@gmail.com
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
MØD TRE AF HJERTING OG LINTRUPS MANGE FRIVILLIGE  
Fokus på Frivillighed, af Lintrup - Hjerting Borgerforening. 
 

Louise Riber og Kirstine Bertelsen 
På trods af deres unge alder er Louise og Kirstine allerede 
svømmetrænere for LUG. Hver tirsdag tropper de op i Rødding 
Svømmehal, hvor de lærer børnene på Begynderholdet at svømme. Der er 
en voksen hjælpetræner med på holdet, men det er Louise og Kirstine der 
står i spidsen for at planlægge og undervise under den ugentlige træning. 
  
HVORNÅR BLEV DU FRIVILLIG? 
Louise: For ca. 2 år siden.  
Kirstine: Jeg blev frivillig da den nye sæson af svømning startede i 2019. 
 
HVORDAN BLEV DU FRIVILLIG?  
Louise: Jeg blev spurgt af en i svømmeudvalget. 
Kirstine: Louise var blevet spurgt, og så spurgte hun om jeg ville være 
svømmetræner sammen med hende. 
 
HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE FRIVILLIG?  
Louise: Jeg bliver glad af at tage ansvar og hjælpe til hvor jeg kan. 
Kirstine: Jeg syntes det er sjovt og hyggeligt at være sammen med nogle 
yngre børn og se at de faktisk bliver bedrer og lærer noget. 

 
BLIVER DU VED 
MED AT VÆRE 
FRIVILLIG? 
Louise:  
Ja, det tænker jeg. 
Kirstine:  
Jeg er ikke sikker, 
men det tror jeg. 
Jeg har i hvert fald 
lyst. 
 
 
 

Louise Riber                  Kirstine Bertelsen 
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
 
Johannes Kaack 
 
Johannes fra Hjerting har været frivillig siden 70’erne. Senest har han 
været et meget aktivt bestyrelsesmedlem i Lintrup-Hjerting 
Borgerforening samt Hjerting Lokalhistorisk Arkiv, hvor han i dag er 
formand. Johannes er også flere gange set stege pandekager over bål både 
ved Sommerfest i Hjerting og ved Sommerskolen i Lintrup sidste år. 
 
HVORNÅR BLEV DU FRIVILLIG? 
Ca. i 1972, hvor jeg blev spejderleder i Jels. 
 
HVORDAN BLEV DU FRIVILLIG? 
Jeg havde selv været spejder. Jeg ville gerne give børnene den samme 
oplevelse, som jeg havde haft ved at være spejder. Jeg ville gerne gøre en 
forskel. Ville gerne være med i et fællesskab. 
 
HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE 
FRIVILLIG?  
Opleve at være med i et fællesskab. 
Glæden ved at give. Glæde ved at give 
andre en oplevelse. Glæde ved at 
opleve, at noget lykkes. At gøre en 
forskel. At have indflydelse. 
 
BLIVER DU VED MED AT VÆRE 
FRIVILLIG? 
Jeg er stadig frivillig. Men jeg nyder 
også, at andre er frivillige til gavn for 
mig. 
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 

 
Else Jørgensen 
 
HVORNÅR BLEV DU FRIVILLIG?  
Jeg blev valgt ind i Lintrup U&G bestyrelse midt i 70-erne. Jeg var i LUG´s 
bestyrelse indtil først i 90-erne. 
Mine områder var forskellige: folkedans, svømmeundervisning for børn, 
håndbold, damefodbold, afvikling af landsbyfesten m.m. Nu, i 2020, er jeg 
med i bestyrelsen for Lintrup Lokalhistoriske arkiv. 
 
HVORDAN BLEV DU FRIVILLIG?  
En god veninde var medlem af bestyrelsen og spurgte om ikke jeg havde 
lyst til dette arbejde. Og det havde jeg. Mit første frivillige arbejde var, at 
være hjælpetræner på svømmeundervisningsholdet for børn, hver tirsdag 
eftermiddag. Senere blev jeg hjælper på børne-folkedanseholdet, 
håndboldafviklingen i Rødding-hallen, voksen-folkedansen, dilettanten i 
forsamlingshuset (både som spiller og som instruktør), og ikke mindst da 
Landsbyfesten i Lintrup blev en årlig begivenhed.  
For bestyrelsen var der nok at tage fat i, sammen med 
ringriderforeningen. I mange år blev en revy stablet på benene med lokale 
kræfter - der deltog jeg også. I en periode havde vi loppemarked sammen 
med Landsbyfesten. Og som frivillig skulle jeg med ud og samle lopper ind 
i Lintrup by. Det tog en hel lørdag, men var meget morsomt. Efterfølgende 
ved selve loppemarkedet var vi også en flok sælgere, med hver vores 

ekspertise-område. Mit var 
bøger. Mange penge blev samlet 
ind ved loppemarkederne. I 
halvfemserne blev pølsevognen 
ved byfesten ledig, og jeg overtog 
den sammen med gode venner. 
Først stod vi i én af Primos store 
lastbiler, men for en del år siden 
fik vi vores egen vogn. Det er en 
fornøjelse at være med til at give 
sit bidrag ved ”Årets fest”. 

 
 
 
 

Hanna Maria (tv.) og Else Jørgensen (th.) og 
andre frivillige langer hvert år en masser pølser 
over disken, til årets Landsbyfest. 
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
 
Jeg blev nok frivillig, fordi jeg syntes, og stadig synes, at det er vigtigt at 
kunne give noget tilbage, som jeg selv har modtaget (af min forening, som 
altid har været LUG). Da vores mangeårige gode forbillede for frivilligt 
arbejde, Viggo Vestbjerg, stoppede som fodboldudvalgsformand og trak 
sig ud af bestyrelsen, sagde jeg, i takketalen til ham, ”spørg ikke din 
forening, hvad den kan gøre for dig, men hvad DU kan gøre for den”. Det 
var ord, der var så kendetegnende for ham, og det har ligeledes været mit 
motto også. 
 
HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE FRIVILLIG?  
At være frivillig giver mig så megen glæde og tilfredshed. Man møder nye 
spændende mennesker. Nye forbilleder. Nye opgaver, hvor man nogle 
gange tænker, puha, er det ikke lige lovlig voldsomt, men da det så lykkes, 
er det et kæmpe boost til krop og sjæl. Fantastisk er det også, når unge 
mennesker, som er opvokset her på egnen, men nu bor andetsteds, 
deltager i Landsbyfesten og kommer hen til pølsevognen og siger: ”Det er 
ikke rigtig byfest, hvis vi ikke lige har været henne og sagt goddag og set 
om alt er, som det plejer” Se, det er fa… superdejligt! Jeg svæver i hvert 
fald (så godt det lader sig gøre ☺)! 
 
BLIVER DU VED MED AT VÆRE FRIVILLIG? 
Ja, jeg bliver ved med at være frivillig. Der er altid brug for hjælp af én 
eller anden slags. Vi har alle noget vi er gode til. 
At være frivillig hjælper, er mig, mit visitkort. Jeg er vokset op med det, så 
det sidder i blodet. Og heldigvis er jeg gift med én, der har det på samme 
måde. 
 
Husk: I et lille samfund er det vigtigt at man tænker: ”Hvad kan jeg byde 
ind med, her hvor jeg slår mig ned”. Og så gøre det. 
 
Tak til alle de frivillige jeg har haft berøring med, I gjorde/gør en forskel: 
Leif, Kaj, Hanna, Arne, Henning, Anita, Hanne, Viggo, Frank, Anne 
Margrethe, Benedikte, Jens Chr., Folmer, Thomas, Jens, Axel, Niels Jørgen, 
Erling, Pia, Preben, Jens Kr., Anders, Susan, Svend, Dorte, Ruth, Helene, og 
mange, mange, mange flere, listen er næsten uendelig. 
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Sponsorerne 
Byfest 

 
Tak til alle byfestens sponsorer 2019. 
 
Tak til alle de frivillige der gav en hjælpende hånd før, under og efter 
byfesten. 
 

Sæt X i kalenderen 
Lintrup byfest d. 3 – 7. juni 2020 
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Byfest 

 



 46 

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.  



 47 

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 2020 
 

- deadline ca. uge 30 

 
 
 
 

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

send en mail til: 
 

lugbestyrelsen@gmail.com 
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