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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 
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Forord 

 
En ny efterårssæson står for døren med et velkendt program, som kan 
nærstuderes på de følgende sider.  Vi håber selvfølgelig alle sammen på 
det bedste mht. COVID-19 og dennes eventuelle indflydelse på de 
planlagte aktiviteter. 
 
Ellers er det desværre igen tid til en lille opsang/bøn om at få flere til at 
deltage i det frivillige arbejde i vores forening. Vi mangler stadigvæk 
frivillige til gymnastikområdet, som de fleste nok allerede har set Anja 
Kaufmann gøre opmærksom på på facebook. 
 
Vi mangler ligeledes medlemmer til LUG’s bestyrelse, hvor Dennis 
Gammelgaard stopper, da han og familien flytter til Rødding. Vi er således 
3 medlemmer i bestyrelsen (igen), som burde bestå af 5 medlemmer samt 
en suppleant, og 2 af os er på valg til næste årsmøde. 
 
Vi søger også en afløser til Henny Olsen som webmaster, da hun gerne vil 
trække sig fra denne rolle efter et langt træk. 
 
Skulle du have lyst til at gøre en forskel, så kontakt LUG’s formand, Mads 
Pedersen, på tlf. 29252808. 
 
Der er også lyspunkter i vores forening. LUG har i samarbejde med LAC, 
arbejdet på planer for at udvide vores nuværende motionscenter. Meget 
tyder på, at vi er utrolig heldige at blive tildelt en masse midler fra diverse 
fonde til denne udvidelse. Denne mulighed skyldes især frivilligt arbejde 
af Preben Vestbjerg og Jens Christian Andersen - det skal I have stor tak 
for! Håbet er, at et udvidet motionscenter med dobbelt så mange 
kvadratmeter kan stå færdigt i 2021. 
 
Nyd den nye sæson og kom og bidrag til 
fremtiden! 
 
På vegne af Bestyrelsen 
Mads Kristian Pedersen 
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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. 18. august 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 
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 
 

OBS  OBS 
 

I ÅR VIL DER IKKE VÆRE INDSKRIVNING I 
AKTIVITETSCENTERET! 

TILMELDING SKER I STEDET VIA CONVENTUS PÅ  
LINTRUP-HJERTING.DK 

 
DER ER DEALINE FOR TILMELDING D. 25/9-2020 
 
Lærersvømning:  
Lærersvømning starter tirsdag d. 6. oktober kl. 17.45-18.30 
Efterårsferie i uge 42. 
Sidste gang inden jul er 15. december. Vi starter igen d. 5. januar.  
Vinterferie i uge 7.  
Afslutning d. 30. marts.  
 
NYT NYT – Svømning tumlinger. 
Som noget nyt forsøger vi at starte op med svømning for de mindste. Vi 
arbejder på at finde en træner til dette hold – så hvis dette lyder som 
noget for dig, så tag fat i en af os☺ Holdet er for børn fra 1 til tre år med 
forældre. Vi vil være skiftevis i det lave varmebassin og 
varmtvandsbassinnet. Mød op og hyg med dit barn.  
Kontingent 500 kr.  
 
Leg og plask (fra ca. 3-4 år (barnet SKAL være renligt)) 
Kontingent 350 kr. 
Bliv fortrolig med vandet gennem leg og plask. Vi er skiftevis i det lille 
bassin og i varmtvandsbassinnet, hvor vi leger, øver os på at dykke, 
mærker hvordan det er at bevæge sig i vandet på forskellige måder, for til 
sidst at svømme som en vandhund eller en lille fisk.  
Vi glæder os til at se dig. 
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Svømning 
 
Nybegynder (Fra skolestart) 
Kontingent 500 kr.  
Så begynder en ny sæson. Vil du lære at svømme eller mangler du lidt 
øvelse inden udfordringen på det dybe vand?  
Vi lærer grundreglerne for crawl, rygcrawl og leger, dykker og springer. 
Det hele blandet, så det bliver sjovt.  
 
Let øvede: 
Kontingent 500 kr.  
Vi arbejder med at blive helt dus med vandet (og med hovedet under 
vandet) i midten af bassinet, hvor man ikke kan bunde. Vi laver mange 
forskellige øvelser og lege, der alt sammen forbereder svømmerne på at 
mestre de forskellige svømmeteknikker. Alt dette krydres med f.eks. hop 
fra kant eller vipper, små konkurrencer, distancesvømning og fri leg.  
 
Øvede: 
Kontingent 500 kr.  
Holdet er for alle vandglade børn, der kan svømme og som vil lære mere. 
Vi får svømmeteknikken på plads, og har du det allerede, er du også 
velkommen på holdet.  
 
Husk at tilmelde dig, hvis du ønsker denne sjove form for motion. 
Konkurrencesvømning og stævnedeltagelse er ikke noget der er brugt 
meget i LUG regi. For os gælder det om, at børnene lærer at svømme og 
har det sjovt. Hvis man efter øvede-holdet vil udvikle dig videre, kan vi 
henvise til en anden lokal klub. 
  
Vores frivillige undervisere er 
hovedsagelig voksne, men vi 
har også unge, som er hjælpere 
på nogle af holdene.  
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Svømning 
 

Familiesvømning 
 
Familiesvømning starter op tirsdag d. 1. september kl. 18.30 – 19.45 
Der kræves ingen tilmelding. Første gang er gratis. 
 
Ferie mellem jul og nytår – 22. december, er sidste gang inden jul og vi 
starter igen i det nye år, tirsdag d. 5. januar.  
Sidste gang er d. 27. april -2021 
 
Priser: 
Voksen: 35 kr. 
Børn 3-12 år: 20 kr. 
Sæsonkort voksen: 250 kr. Efterårssæson: 1/9- 22/12 -2020 
Sæsonkort barn: 150 kr. forårssæson: 5/1-27/4 2021. 
Sæsonkort familie: 700 kr.  
 
Så begynder familiesvømning igen. Kom op af sofaen og tilbring nogle 
hyggelige timer i svømmehallen. Alle faciliteter kan benyttes; her kan 
nævnes 25 m bassin, børnebassin, varmtvandsbassin, helsebad, dampbad 
og meget mere. Tag familien og naboen med og få genopladet kroppen. Vi 
ses. 
 

HUSK BLEBUKSER TIL BØRN UNDER 3 ÅR! 
KAN EVT. KØBES I INFORMATIONEN! 

 
Svømmeudvalget: 
Marlene Roswall Hansen. 
Lintrupvej 51 
Tlf.nr. 20234883 
 
Kristine Wind Langhanke. 
Lintrup Skovvej 5 
Tlf.nr. 20762704 
 
Milred Engholm. 
Lintrup Skovvej 2  
Tlf.nr 21436864 
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Gymnastik 
 

 
 

Gymnastikudvalget har taget den svære beslutning, 
 at AFLYSE alt gymnastik i den kommende sæson. 

 
Beslutningen er taget på baggrund af manglende opbakning, 

samt restriktioner ift. COVID-19. 
 

Vi håber at der i 2021 igen vil være muligt at gå til gymnastik i Lintrup. 
 
 
 

Hilsen gymnastikudvalget 
 
Anja Kaufmann, Kristine Wind Langhanke og Kristine Lorenzen Stenkjær 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/anja.kaufmann.3388?__cft__%5b0%5d=AZXVymwBCx6ALOma77CsoGB1APHWiM-IE-Z59XTJEBZKkwiFB52szOZ9swIIajz_14W1KwuhAWzbOyD-t3wxmO4cCQ9I7_ZCC1P_aApWLgg9wkKoucQXc2eRNflVMohe6tHKx-8fzhbcxz5q-wxUnPhC3QnsLqvu0EZYCMTZhd99aodDf-yLvFYU4NcyuMrUMjA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anja.kaufmann.3388?__cft__%5b0%5d=AZXVymwBCx6ALOma77CsoGB1APHWiM-IE-Z59XTJEBZKkwiFB52szOZ9swIIajz_14W1KwuhAWzbOyD-t3wxmO4cCQ9I7_ZCC1P_aApWLgg9wkKoucQXc2eRNflVMohe6tHKx-8fzhbcxz5q-wxUnPhC3QnsLqvu0EZYCMTZhd99aodDf-yLvFYU4NcyuMrUMjA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kristine.langhanke?__cft__%5b0%5d=AZXVymwBCx6ALOma77CsoGB1APHWiM-IE-Z59XTJEBZKkwiFB52szOZ9swIIajz_14W1KwuhAWzbOyD-t3wxmO4cCQ9I7_ZCC1P_aApWLgg9wkKoucQXc2eRNflVMohe6tHKx-8fzhbcxz5q-wxUnPhC3QnsLqvu0EZYCMTZhd99aodDf-yLvFYU4NcyuMrUMjA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kristine.lorenzen?__cft__%5b0%5d=AZXVymwBCx6ALOma77CsoGB1APHWiM-IE-Z59XTJEBZKkwiFB52szOZ9swIIajz_14W1KwuhAWzbOyD-t3wxmO4cCQ9I7_ZCC1P_aApWLgg9wkKoucQXc2eRNflVMohe6tHKx-8fzhbcxz5q-wxUnPhC3QnsLqvu0EZYCMTZhd99aodDf-yLvFYU4NcyuMrUMjA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kristine.lorenzen?__cft__%5b0%5d=AZXVymwBCx6ALOma77CsoGB1APHWiM-IE-Z59XTJEBZKkwiFB52szOZ9swIIajz_14W1KwuhAWzbOyD-t3wxmO4cCQ9I7_ZCC1P_aApWLgg9wkKoucQXc2eRNflVMohe6tHKx-8fzhbcxz5q-wxUnPhC3QnsLqvu0EZYCMTZhd99aodDf-yLvFYU4NcyuMrUMjA&__tn__=-%5dK-R
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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. 
 
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.  
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Motionscentret og Spinning 
 
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  300,00 kr.  
Familie  500,00 kr.  
(+ 100,00 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 
Tlf. 23 71 64 66, prebenvestbjerg@gmail.com 
(Du kan også betale kontant til Preben) 
 
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 
 

Vil du gerne have en instruktionstime, så henvend dig til en af 
udvalgsmedlemmerne, så finder vi ud af det – det er ganske gratis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motionscenter og Spinnings-udvalg: 
Sabine Hundstrup  Leif Skødt tlf. 20639992 
Bjarne Nielsen tlf. 40726188 Preben Vestbjerg tlf. 23716466 
Kim Valentin Mathiesen tlf. 28596527 
 

mailto:preve@dongenergy.dk
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Floorball 
 

 
 

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

Opstart: første torsdag i september. 
 
 

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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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 spiller volleyball hver tirsdag i hallen fra kl. 19.00 – 20.30. 
 
Vi er et m/k hold, hvor der er plads til alle voksne uanset alder og niveau. 
Så har du lyst til sjov motion og spænding. (Vi vil alle gerne vinde) så mød 
op. De første 3 gange er gratis. 
 
Vi er ikke med i en turnering, men deltager gerne i stævner, eller vi har 
besøg af hold fra andre foreninger, hvor vi så laver en lille mini-turnering. 
 
Om sommeren spiller vi ude på vores beachvolley bane, når vejret tillader 
det. 
 
Kontaktperson:  
Inga Hansen tlf. 25302898 eller kongeaavej122@bbsyd.dk 
 

 
Fra vores tur til Rømø i 2018.  
 

 
 
 

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 
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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 bla. 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. 

Spejderne kunne, som så meget andet heller ikke holde møder i foråret. Vi 
prøver med lidt hjemme spejd, hvor de der havde lyst kunne deltage. Der 
blev sendt opgaver ud på mail/facebook. Der var 9 forskellige opgaver pr. 
uge og man skulle så vælge 6 opgaver. Nogle af opgaverne var: stave til 
spejder med natur ting, lave et gækkebrev med koder, give blomster til en 
man holder af, skrive til en man ikke kunne være sammen med lige nu, 
male en sten, hjælpe far/mor hjemme og meget mere. Når opgaven var 
løst, lagde de et billede op i vores gruppe på facebook eller sendte en mail. 
Det gav mange sjove billeder og dejligt med forældre opbakning. 

Sommerlejren blev heller ikke som vi havde 
tænkt det. Alle blev inviteret (store og små) 
blev inviteret på telttur.  

Vi havde 4 dejlige dage, med leg, 
vandplaskeri, madlavning på bål, løb og 
lejrbål. Det hele sluttede med fælles spisning, 
sammen med forældrene og det var stor 
dejlig opbakning. 

 

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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KFUM spejderne i Lintrup 
 

VI STARTER IGEN EFTER SOMMERFERIEN 
ONSDAG DEN 26. AUGUST 2020 

 
Bæver: 
For alle der er født i 2013-2014 (0. & 1. kl.)  
Bæverne har møde onsdag kl. 16.00 – 17.30 
 
Ulveunger: 
For alle der er født i 2010, 2011, 2012 (2. – 4. kl.) 
Ulveungerne har møde onsdag kl. 16.00 – 17.30. 
 
Spejderne 
For alle der er født i 2009 (5. kl.) eller tidligere. 
Spejderne har møde onsdag kl. 18.30 – 20.30 
 
Evt. spørgsmål kontakt Lone Matzen tlf.: 21426050 eller  
Mail: lonematzen@gmail.com
  
VI GLÆDE OS TIL AT SE JER 
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KFUM spejderne i Lintrup 
 

 

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 ligeså 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  

(det er blevet udsat til næste år og vi kan stadig bruge penge) 

 
Spejderne vil gerne tjene penge. 
 
Lintrup spejdere vil I år 2021 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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KFUM spejderne i Lintrup 
 

 
Julemarked d. 29. november 

 
Ved julemarkedet 29. november har spejderne salg fra cafeteria, en 
tombola og en bod med jule ting.  
 
Herudover har vi de sidste år gjort en del af julemarkedet til et 
”hobbymarked” for byens borgere og andre interesserede.  
 
 
 
Derfor vil vi gerne i kontakt 
med enhver, der kunne tænke 
sig at åbne en salgsbod ved 
julemarkedet.  
 
 
Man kan sælge alt: 
Dekorationer, nisser, 
gaveemner...  
 
 
Det koster 50 kr. eller en gave 
for ca. 50 kr. til tombolaen at 
have en bod.  
 
 
 
 
 
 
 
Har det interesse, skal du bare ringe til Lone Matzen senest 15. november 
på tlf.:21 42 60 50 eller mail: lonematzen@gmail.com 
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Fastelavn 
 
 

Vær klar til at slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og mon ikke 
også der kommer noget underholdning.  

 

 

 

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 27/2 -2021. 

Der sætter vi gang i fastelavnsfesten i Lintrup. 

 

 

Vi glæder os til at se dig! 

Venlig hilsen fastelavnsudvalget 
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Fredagsbar 
 

Så er fredagsbaren tilbage. I stedet for at afholde den hver måned, bliver 
der fastlagt 4 gange indtil næste forår. 
Fredagsbaren i Lintrup aktivitetscenter er et arrangement, der blev skabt 
for at styrke sammenholdet i Lintrup/Hjerting. Arrangementet er gratis 
og for alle, uanset alder, dog skal børn være ifølge med voksne. 

Der vil være mulighed for at spille, hygge eller bare snakke med naboer 
eller andre som kommer til fredagsbaren. I hallen kan der leges, spilles 
bold eller andre selvvalgte aktiviteter. 

Medbring selv kaffe, kage eller en øl, hvis det ønskes. 

 

Tag gerne fat på andre fra området, for at få dem med  

- specielt de der ikke er på Facebook. 

 

 
 

Fredag d. 4/9 er der fredagsbar fra kl 16. Der vil være mulighed for, at 
folk kan bestille aftensmad i form af pizza bestilt udefra. Vi spiser kl. 
17.30 og siger herefter god weekend til hinanden ved kl. 19 og herefter 
fælles oprydning. 

For at bestille, skal man afgive bestilling i fredagsbaren senest kl. 16.30, 
hvor vi laver en fælles bestilling. Betaling er kontant til pizza-manden ved 
aflevering - mobile pay er ikke muligt. Husk selv at medbringe 
drikkevarer til maden. 

Vi håber at se jer til et par hyggelige timer  
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Fredagsbar 
 

 
 
Fredag d. 6/11 er fredagsbaren flyttet til Lintrup Kro Bed and Breakfast, 
hvor Anita og Henning holder J-dag. Der serveres bestilte smørrebrød kl. 
19 og kl. 21 ankommer juleøllet 
Der kan købes drikkevarer. Glæd jer til nogle hyggelige timer, når juleøllet 
frigives. Denne aften er selvfølgelig uden børn. 
 
Fredag d.8/1 er der atter fredagsbar i Lintrup aktivitetscenter fra kl. 16-
18. Denne dag er der nytårskur, hvor borgerforeningen serverer et glas 
bobler i anledning af det nye år.  
 
Fredag d. 19/3 er der fredagsbar fra kl. 16. – Der er fællesspisning Kl. 
17.30 med lasagne på menuen, i aktivitetscentret. Kl. 19 siger vi god 
weekend til hinanden. 
 
 
Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen – der 
følger nærmere info 
om de forskellige 
arrangementer. 
 
Mvh Anne Sunddal 
Kvistgaard, Kirsten 
Vestbjerg og Bjarne 
Gammelgaard 
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Venus Q 
 

Arrangementer – efteråret 2020 
 
7. september: Rundtur i Christiansfeld. 
 
Denne tur var planlagt til d. 4 maj men er blevet flyttet. 
Hyggelig arrangement hvor turen går til Christiansfelt, som af UNESCO 
betragtes som en af de syv mest bevaringsværdige og unikke 
kulturmindesmærker i Danmark. 
Vi starter kl. 18.00 med fællesspisning på Barley and Grapes Gastropub.  
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 hjem igen. 
Vi kører fra Kirkepladsen i Lintrup kl. 17.00 og kan samle op i Hjerting. 
Kontaktperson Kirsten Friis Vestbjerg, tlf.20856378. 
Pris for ikke- medlemmer kr. 350,00 
 
 
De næste 5 arrangementer, er der datoer på og kontaktpersoner og 
ganske få oplysninger. 
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Venus Q 
 
1.oktober: Rundvisning Middelfart Sindssygehospital 
Kontaktperson Anne Dorthe Nesager,tlf. 29889836 
 
4. november: Trapholtrundvisning inkl. Arne Jacobsens sommerhus 
Vi spiser i Cafe Trapholt  og derefter  rundvisning kl. 19.00. 
Kontaktperson: Anita Gryager.tlf. 20717532 
 
15 december: Brætspil på Lintrup kro 
Så skal der julehygges.. 
Der serveres gløgg og æbleskiver og der spilles brætspil☺ 
Kontaktperson: Lene Teilmann tlf. 23343654. 
 
11 januar 2021: Yoga. 
Så skal yoga prøves af.. Vivi Lund Jacobsen skal guide os igennem de 
forskellige øvelser. 
Kontaktperson: Anne Dorthe Nesager. tlf. 29889836 
 
2. februar 2021: Vin smagning og Tapas i Brørup. 
Vi tager på tur til ” Vin for dig”. Vi skal smage 2 hvidvin, 2 rosevin og 2 
rødvin, dertil en let tapas anretning. 
Kontaktperson: LeneTeilmann tlf.23343654. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
Vi glæder os til at se jer. 
Lene Teilmann, Anita Gryager, Anne Dorthe Nesager og Dorte Kirchhoff 
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 
 

Vi afviklede aktivitetsdag under åben himmel i fredags, den 7. august 
2020.  
Vejen Kommune offentliggjorde at man kunne ansøge om penge fra deres 
aktivitetspulje, der er opstået grundet Covid-19. Vi tog chancen og søgte 
penge, og fik tildelt 10.000 kr. Pengene var øremærket sommeraktiviteter 
for børn og unge i Vejen Kommune.  
 

Da vi aflyste vores 2 dages sommerlejr i maj pga. restriktioner mv., havde 
vi allerede nogle ideer i støbeskeen, så der var ikke langt fra tanke til 
handling. Vi fik lavet en invitation, og fik offentliggjort vores arrangement 
og kontaktet nogle af "tordenskjolds soldater", som heldigvis var med på 
vores planer.  
 

Dagen forløb super godt. Vi fik 42 tilmeldte børn i 
alderen 6 til 12 år, som prøvede kræfter med 
aktiviteter der måske ikke er prøvet før, og som 
kunne udfordre grænserne lidt.  
 

Vores friluftsinstruktør fra Aars, som vi har haft 
nede til de seneste to sommerlejre, kom ned til os 
torsdag aften, og klargjorde i skoven bag ring-
riderpladsen, så der kunne prøves tovbro og en 
gynge imellem trætoppene.  
Her fik han hjælp til at styre gynge og tovbro af 
Louise Madsen og Niels Sørensen. Herudover kom 
Benedicte og Jens Christian Andersen og lærte 
børnene at snitte en smørekniv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lone Matzen og 5 skønne spejdere hjalp børnene med at lave smykker, 
bl.a. armbånd af ispinde, og halskæder med perler, brændt over bål.  
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Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter 

 

 
 

Vi havde også besøg af Johannes Kaack, som tændte op i bålet, så børnene 
kunne forsyne sig med pandekager, snobrød og popcorn. Bestyrelsen stod 
selv for bue og pil, og sikrede at alle børn og voksne fik saftevand, frugt, 
juice og is.  

 
Det var en skøn dag, i dejligt solskinsvejr. Vi var i 
gang fra 8 til 16 og sendte nogle trætte børn hjem. 
Efterfølgende havde vi hjælp til rengøring og 
oprydning af flere lokale ildsjæle - TUSIND TAK.  
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 

Så er den nye Aktivitets- og Sundhedsplads en realitet!! Til stor glæde for 
både store og små, kan der nu gynges, klatres og balanceres. Udover leg er 
der også mulighed for at træne på fitness-redskaberne og øve parkour.  
Projektet har sin oprindelse fra Skolens Elevråd, der ønskede sig et 
legeområde for de lidt større børn. Borgerforeningen greb bolden. 
Diverse muligheder blev undersøgt. Der blev søgt fonde og flere 
foreninger blev spurgt om økonomisk opbakning. Heldigvis var der flere 
der vente tilbage med positivt svar. 
 
Sponsorer, tilskudsgivere og bidragsydere: 
Landdistriktsudvalget 
Nordea Fonden 
SE Vækstfonden 
Sydbank Fonden 
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening 
Juniorklubben 
Lintrup Ringridderforening 
Lintrup Aktivitetscenter 
Lintrup Hjerting Borgerforening 
 
Der skal lyde en STOR TAK til alle der har bidraget.  
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
Dialogmøde 
Få dage inden Mette Frederiksen lukkede landet ned, grundet Coronaen, 
mødte et par af Borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer op på 
rådhuset, til det årlige dialog-møde med kommunens politikere. Vi satte 
selv dagsordenen, og lagde ud med at fortælle nogle gode historier fra 
vores lokalsamfund. Derudover fik vi gang i nogle fine dialoger, bl.a. om 
trafik og integration af udlændinge. 
 
Generalforsamling 
Borgerforeningen afholder Generalforsamling fredag d. 2. oktober, hvor 
der bydes på lidt mad og drikke. Troels Kjær Kynde og Anne Cathrine 
Langfrits stiller ikke op til genvalg. Så kender du en oplagt kandidat, så tag 
fat i vedkommende, eller meld dig selv på banen. Har du spørgsmål til 
bestyrelsens arbejde, er du mere end velkommen til at kontakte Formand 
Anne Margrethe Schrøder på tlf.: 24 85 65 21 eller via mail 
lhborgerforening@gmail.com.  
 
Ny folder 
Borgerforeningen byder tilflyttere velkommen med en blomst og en 
folder. Denne folder er blevet fornyet. Er du nysgerrig på at se den, så 
besøg vores Facebook-side. Søg på Lintrup Hjerting Borgerforening, og 
giv os et like. Så bliver du opdateret, hvis der er spændende nyt! 
 
Giv os endelig et praj, hvis der flytter nye til sognene, så vi kan komme 
forbi med en hilsen.  
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
MØD NOGLE AF HJERTING OG LINTRUPS MANGE FRIVILLIGE  
Fokus på Frivillighed, af Lintrup - Hjerting Borgerforening.  
 
Milred Engholm Sommerlund Kristensen og  
René Sommerlund Kristensen 
 
Tre børn, hus, have, dyr, arbejde og fritidsaktiviteter. Der er nok at se til i 
hverdagen. Alligevel er Milred og René frivillige i diverse sammenhænge. Vi 
har bl.a. set Milred som gymnastik-, svømme- og fodboldtræner og også i 
nogle af udvalgene bag. René kender vi fra byfestudvalget, 
forsamlingshusbestyrelsen og Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter. Og 
mon ikke ægteparret er at finde i slikboden til den næste landsbyfest? 

HVORNÅR BLEV I FRIVILLIGE? 

Milred: Min mor var spejderleder i Skive, så der blev kimen til det 
frivillige arbejde nok lagt. Der blev brugt meget familietid på spejderlejre 
og opførelse af en ny spejderborg. Derudover arbejdede begge mine 
bedstemødre i en genbrugsbutik. Jeg var tit forbi efter skole og hjælpe 
med at sortere tøj. De ældre damer hyggede sig og der var altid en dejlig 
stemning. 

René: Jeg gik til spejder gennem hele min barndom og fra ca. 16 
årsalderen startede jeg som leder, for en flok ulveunger. Vi var bl.a. på 
landslejr i Sønderborg, Randers og Guldborgsund. Der var et godt 
sammenhold og en masse gode naturoplevelser.  

HVORDAN BLEV DU FRIVILLIG? 

Milred: Det blev jeg da vores ældste søn Julius gerne ville gå til fodbold. 
Det var ingen træner på holdet for de små, så en anden forældre og jeg 
agerede trænere - jeg aner ikke et hak om fodbold, men det gik fint og 
børnene havde det sjovt. 
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 

René: Da vores børn gik i dagpleje, spurgte vores dagplejemor Dina, om 
jeg ikke havde lyst til at hjælpe i forsamlingshuset. Hun havde været med 
til at sætte forsamlingshuset flot i stand. Det ville jeg gerne og er nu en del 
af bestyrelsen. 

HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE FRIVILLIG? 

Milred: Det har helt sikkert været meget afgørende for hvor godt vi er 
blevet integreret i Lintrup. Vi kendte ingen da vi flyttede hertil. Børnene 
har selvfølgelig været en døråbner til mange nye venskaber og 
bekendtskaber, men det frivillige arbejde kan bestemt også noget. 

René: Jeg er enig med Mille. Da vi købte vores hus var det også et kæmpe 
plus at det lå i et aktivt landsbysamfund. Lintrup blev, også dengang, 
omtalt meget positivt.  

BLIVER DU VED MED AT 
VÆRE FRIVILLIG? 

Milred: Ja, det gør jeg, jeg 
har dog droslet en del ned 
pga. arbejde. 

René: Ja, for mig er det 
vigtigt at vi har et aktivt 
lokalsamfund, så det vil jeg 
også gerne bidrage til. 
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
Marianne Østerhaab 
Ingen trænere, ingen hold…. Marianne er en af de mange, der har trænet et 
gymnastikhold. Som træner på Forældre-barn-holdet og Børnehaveholdet, 
har hun været medvirkende til, at de helt små har kunnet tumle i hallen en 
gang i ugen, i gymnastiksæsonen.  
Derudover har hun siddet i Hjerting Landsbyforenings bestyrelse, og 
dermed været med til at arrangere Sankt Hans i Børnehøjde, Nisseløb og 
Sommerfest. Nu er Marianne aktiv for anden gang i Støtteforeningen for 
Lintrup Børnecenter – hvor hun senest, sammen med en lang række andre 
frivillige, har brugt en hel del fridag i selskab med glade og aktive børn.  
 
HVORNÅR BLEV DU FRIVILLIG? 
Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg blev frivillig. Måske i 2016 ☺ 
 
HVORDAN BLEV DU FRIVILLIG? 
Vi deltog i fastelavn i Hjerting, hvor jeg blev spurgt af et tidligere 
bestyrelsesmedlem om det ikke var noget for mig at være med til at gøre 
noget for Hjerting. Selvfølgelig var det det!!!!! 
 
HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE FRIVILLIG? 
Det gir mig rigtig meget! Jeg elsker at være social og kan rigtig godt li’ at 
sætte noget i gang hvor man er sammen med andre. Det er samtidig en 
rigtig god måde at komme ind i lokalsamfundet på, hvis man er tilflytter. 
 
BLIVER DU VED MED AT VÆRE 
FRIVILLIG? 
Det gør jeg bestemt - når det kan 
fungere her hjemme. Jeg synes, det 
er det bedste, at stable noget på 
benene, når der er mange der bakker 
op om arrangementet. Så, så længe 
der er nogen der deltager, så er jeg 
klar til at arrangere. 
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Lintrup-Hjerting Borgerforeningen 
 
Ebbe Moshage 
Selvom Ebbe bor i Vejen, er han ofte at finde ved Aktivitetscenteret i Lintrup 
– enten i spejderuniform eller gymnastiktøj. Karrieren som frivillig startede 
som teenager, men Ebbe er, til glæde for mange, blevet ”hængende” som 
frivillig i lokalsamfundet. 
Ebbe er pt. leder for de ældste spejdere, på 16 år og op, ved KFUM-Spejderne 
i Lintrup. Men også i år, vil vi se ham en gang i ugen, når Ebbe tropper op 
som gymnastiktræner Hop & Styrke-holdet.  
 
HVORNÅR BLEV DU FRIVILLIG? 
Jeg startede ved spejderne som leder, til en byfest i 2012. Samme år 
startede jeg som hygge-onkel ved gymnastik. 

 
HVORDAN BLEV DU FRIVILLIG? 
Jeg manglede noget at give mig til i min 
fritid. Spejder og gymnastik manglede folk. 
 
HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE FRIVILLIG?  
Det giver livsglæde og energi til hverdagen. 
Det at arbejde med børn, er en glæde i sig 
selv. Så er det også med til at udvikle mig 
som person på flere fronter. Det at gøre en 
forskel for en anden person, er en stor værdi 
for mig. 
 
BLIVER DU VED MED AT VÆRE FRIVILLIG? 
Ja, jeg vil gerne blive ved med at være 
frivillig. Da det er blevet en del, af den jeg er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

38 

Lintrup Eftermiddagshøjskole 
 

Lintrup Eftermiddagshøjskole er et sted, hvor alle er velkommen og som 
hovedsageligt henvender sig til folk i alderen fra ca. 60 til 100 år.  
Det handler om foredrag af forskellig art, rejseoplevelser, sang og musik, 
blot for at nævne noget.  
Møderne foregår tirsdage eftermiddage en gang om måneden i 
spejderlokalet i Lintrup Aktivitetscenter. Kaffepausen bruges til socialt 
samvær med hyggelig snak. Deltagerne medbringer selv kop og kage til 
kaffen - Udvalget laver kaffen – Coronanavenlig, ja, det har vi altid været. 
 

Udvalget består for tiden af 4 medlemmer: Birthe Mikkelsen, Ruth 
Nielsen, Erling Eriksen og Birgit Pedersen. Vi har været samlet for 1. gang 
d. 20. juli - efter coronanedlukningen i marts.  
Vi prøver at lægge nyt program for 2020/2021, men ikke meget er på 
plads endnu. 
 

Vi starter dog ud kl. 9.00 d. 15. september med udflugt i egne biler til 
Vadehavscentret i Vester Vedsted – guidet rundvisning og sluttelig tid på 
egen hånd. Derefter kører vi til Vester Vedsted Vingård, hvor vi vil spise 
lidt spændende mad. Vi vil også få en fortælling om stedet og 
vinproduktionen – vi regner med at være hjemme midt på eftermiddagen.  
 

Den 6. oktober kommer Mette og Poul Nørup med endnu et spændende 
billedforedrag fra en tur. 
 

Den 10. november bliver der også et foredrag.  
 

Den 8. december julefrokost og julehygge, og hvor Kirsten og Bent 
Sørensen medvirker. 
 

I 2021 er datoerne: 12. januar, 9. februar, 9. marts og 13. april. – Sæt 
endelig x i kalenderen, da vi fortsat håber på god tilslutning til vore 
arrangementer. Når alle datoer er besat, får vi lavet et program, som vi vil 
køre ud med. Vi vil også gerne bed jer tænke på nye folk til udvalget, da 
der skal en fornyelse til en gang imellem. Eftermiddagshøjskole skal vel 
fortsætte?  
 

Evt. henvendelse kan ske til: 
Birgit Pedersen tlf. 61546322. 
Vi glæder os til at se jer igen, selvom 
det er på en ny måde – med afstand. 
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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. 
 

På grund af corona virus her i 2020, har vi valgt at flytte general-
forsamlingen til 2021. Dato, tid og sted kommer ud i starten af 2021. 
  
Inden at sæsonen 2020 slutter, prøver vi at afholde 2 arrangementer: 
 

D. 2. september: ” Læg dyrene i seng” kl. 18.  
Glad Zoo`s Venner gratis indgang og andre 20,- pr. person. 
 
D. 18. oktober: Halloween i parkens åbningstid. 
 
Her i 2020 havde parken 25 års jubilæum, men igen pga. situationen med 
corona virus bliver det flyttet til 2021. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 
Dem der var medlem af Glad Zoo`s Venner i 2019 er stadig medlem i 
resten af 2020. 
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 
 

Arrangementer 2020 
Læs mere på wellings.dk 

 

 
 
5. August.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning med “Tove 
Pontoppidan” samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. pers. 
 
19. August.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning med 
“Føvling Koret” samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. pers. 
 
2. September.: Foredragsaften. Kl. 19.00 med fortælling af Jette og Leif 
Bolvig som fortæller om deres tur til Tanzania, samt kaffebord og 
mulighed for guidet rundtur. 
 
7. September.: Generalforsamling kl. 19.00 i krostuen 
 
16. September.: Hyggeaften kl. 19.00 med 1 times underholdning med 
“Tante Tuttes Knævarmere” samt kaffebord og rundvisning kr. 75,- pr. 
pers. 
 
21./22. November.: Julestue fra kl. 13.00-17.00 – Normal entré 
 
28./29. November.: Julestue fra kl. 13.00-17.00 – Normal entré 
 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 
Kontakt Jytte Sørensen, info@wellings.dk - 74855286 
Mejlbyvej 10, 6660 Lintrup. 
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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 marts 2021 
 

- deadline ca. uge 6 

 
 

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

send en mail til: 
 

lugbestyrelsen@gmail.com 
 

 
 
 
 

Udgiver: Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening 
Ansvarshavende redaktør og layout:  

Ulla Bøgedal, tlf.: 30 68 45 49 
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