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Rårups U7 hold til præmieoverrækkelse ved Safari Cup i Løveparken.
Bagerst fra venstre: Liva Capion, Ella Capion og Anna Bengaard Mogensen
Forrest fra venstre: Jakob Vestergaard, Phillip Koziara og Freja Juhl Kristensen

RGIF Bestyrelse:
Flemming Fredskilde (fmd)
Frank Kristoffersen (nstf)
Klaus Pedersen (kass)
Per U Nielsen
Tanja Svendsen

2383 2060
5242 3032
2360 6787
6166 5188
5050 9592

Gymnastikudvalg:
Rie Lykke (fmd)
Jane Bøjlesen
Tanja Svendsen

2092 0239
4085 7475
5050 9592

Badmintonudvalg:
Flemming Fredskilde (fmd)
Carsten Andersen

2383 2060
6116 8442

Tennisudvalg:
Georg Hedager (fmd)
Hans Henrik Bager
Per U Nielsen (besty)

5036 6175
2014 4057
6166 5188

RGIF Ungdomsfodbold:
Helle Karlsmose (fmd)
Henrik Vestergård
Lars Lindstrøm
Flemming Fredskilde (besty)
Klaus Pedersen (besty)
Mette Kusk
Dorthe Friis

5058 9031
4068 5679
6062 4212
2383 2060
2360 6787
2870 5373
2679 1975

Aktiv Senior:
Agnete Pedersen

7568 5315

Webmaster:
Per U Nielsen

6166 5188

Rårup Motionscenter:
Christian Rasmussen
Carsten Andersen
Frank Kristoffersen (besty)

2890 2962
6116 8442
5242 3032

Rårup Sognegård:
Jesper Mortensen

2299 9892

Rårup og omegns lokalråd:
Per U Nielsen

6166 5188

De Blå Spejdere Rårup:
Lone Hansen

2511 3343

KFUM Spejdere:
Kenneth Dahl

7683 7424

Rårup Jagtforening:
Peder Jensen

4114 4860

Rårup Vandværk:

7022 7130

Rårup Hallen:
Hans F. Pedersen (fmd)
Christian Rasmussen (halbestyrer)

2284 6768
2890 2962

Bjerre Herreds Havekreds:
Kirsten Mortensen

7568 7755

Lokalarkiv:
Janni Møller

4050 1537

Facebook:
Tanja Svendsen
Frank Kristoffersen

5050 9592
5242 3032

Følg med på www.rgif.dk eller Facebook - Rårup Gymnastik Og Idrætsforening

OLYMPIA
Medlemsblad for Rårup Gymnastik – og Idrætsforening
Udgives i 750 eksemplarer
Husstands omdeles i Rårup og omegn.
Er man medlem af RGIF, men ikke bor i området hvor OLYMPIA bliver
husstandsomdelt, kan man få bladet tilsendt, ved henvendelse til Flemming
Fredskilde på nedenstående tlf.nr. eller mail.
Bladet udkommer 4 gange om året – April - Juni - August - November

Sidste frist for indlevering af stof er den 15. i måneden før.
Redaktion & annoncer: Flemming Fredskilde
Tlf: 2383 2060 – mail: fredskilde.raarup@privat.dk
Regnskab:

Klaus Pedersen, Neptunvej 6 8700 Horsens
Tlf: 2360 6787 mail: klauspp6@gmail.com

Så er vi kommet godt i gang med at bruge vores Facebook side.
Her vil vi lave opslag om:
Hvad der sker i klubben.
Træningstider
Hvad der sker i de forskellige sportsgrene.
Ja alt hvad der har med klubben at gøre.

Rårup Gymnastik og Idræts Forening

Ss

Rårup GIF afholder
Julebanko i Rårup Sognegård
Søndag d. 3 December kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 17.30

Vi ses til julebanko i sognegården
- kom og få del i de mange
flotte sponsorgevinster☺

Der indkaldes herved til Generalforsamling i
Rårup Gymnastik -og Idrætsforening
Onsdag d. 24 januar 2018 kl. 19.30 i Rårup Hallen.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nyt fra Olympia
Bestyrelsen har besluttet at udsende Link til Olympia til vores medlemmer, således at
november udgaven kan læses via rgif.dk. Vi ved ikke hvor mange der læser bladet som
bliver omdelt, og er opmærksom på at tiden måske er løbet fra det traditionelle
klubblad. Ved at udsende bladet elektronisk kan vi måle aktiviteten på siden og herved få
en pejling om interessen.

Redaktør til Olympia søges.
Det frivillige arbejde består af:
•
•
•
•
•
•

Ansvar for udgivelse af bladet 4 gange årligt.
indsamling af artikler og billeder fra brugere af bladet.
Samarbejde med bestyrelsen om annoncer.
Redigering og opsætning af bladet på egen PC.
Aflevere filer til trykker og evt. afhente det færdige blad til omdeler.
Tidsforbrug ca. 6-8 timer pr udgivelse.

Er du interesseret og ønsker at høre mere om "jobbet", kan du kontakte Rårup GIF
bestyrelse v/Formand Flemming Fredskilde på:
Telefon 23 83 20 60 eller mail fredskilde.raarup@privat.dk
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Dansk VentilationsTeknik A/S
Tlf. 3112 4413

Frisk luft til private og erhverv, samt salg af filter over nettet

www.dvt.as

Vintersæsonen fodbold
Indendørs/kunstgræs
Så starter vintersæsonen op igen med følgende trænings tider
og steder:
Børnehave børn
Og 0. klasse:

Onsdag kl. 16.00 – 16.45. i Rårup Hallen
Start onsdag d. 25. oktober

Trænere:

Henrik Vestergaard og Henrik Mathiesen

1., 2. Klasse:
Samt 3.,4. klasse piger:

Onsdag kl. 16.45 – 18.00 i Rårup Hallen
Start onsdag d. 25. oktober

Trænere:

Carsten Pedersen, Helle Karlsmose og Brian
Nielsen
Mandag kl. 17.30 – 18.30. i Stouby Hallen
Start mandag d. 23. oktober

3. klasse drenge

Onsdage 17.30-19.00 på BGI kunstgræs
Start onsdag 8. november
Trænere:

Thomas Larsen mfl.

4. og 5. klasse drenge

Fredag kl. 17.00 – 18.30. i Hornsyld Hallen
Start fredag d. 27. oktober
Onsdage 17.30-19.00 på BGI kunstgræs
Start onsdag 8. november

Trænere:

Kenneth Ivanhoe mfl.

6. klasse drenge

Onsdag 17.30-19.00 på BGI kunstgræs
Start onsdag 8. november

Trænere:

Jens Olsen mfl.

Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte Henrik Vestergaard på tlf. 40 68 56 79.

Badminton 2017/2018
Der er stadig ledige baner for motionister
Mandag 19.00-20.00
Tirsdag 19.00-20.00
Torsdag 18.00-19.00
Kontakt Flemming Fredskilde, 23832060 – fredskilde.raarup@privat.dk
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Dart i Rårup GIF
Så har vi afholdt vores første møde i Rårup Dartklub. 6 interesserede var mødt op til
Klubbens opstarts-møde.
På mødet aftalte vi en arbejdsdag (fredag den 3. november) hvor vi rydder op i vores
klublokale, får lavet lys, hængt skiver op og , i det hele taget får indrettet os.
Vi har aftalt, at vi træner således:
- Lige uger træner vi om onsdagen, Vi træner fra klokken 19.00 - 22.00.
- Ulige uger træner vi om fredagen. Vi træner fra klokken 19.00 - 22.00.
Så du er velkommen til at komme forbi, og prøve kræfter med spillet.
Vi har indkøbt Darts som du kan låne.
- Vi holder til i RGIF klublokalet, i forlængelse af hallen med indgang fra hallen eller fra
Flyvervænget.
Hvis du har spørgsmål eller andet vedrørende dart i Rårup, er du velkommen til at
kontakte undertegnede.
Bo Theilmann
Larsen.bo@gmail.com
Tlf.: 2639-5206

Borgerbudget 2018 - Rårup & Omegns Lokalråd
Har du en god ide til et eller flere lokal forankret projekter?
Rårup & Omegns Lokalråd får i 2018 tildelt 50.000 kr. som skal anvendes til
borgerbudgettering.
”Borgerbudgettering er en proces og metode for demokratisk drøftelse og
beslutningstagning hvor lokale borgere beslutter, hvordan man skal anvende en lille del
af det offentlige budget.”
Lokalrådet udvælger en styregruppe som skal fastlægge rammerne for projekterne, hvor
der indkaldes til borgermøde i januar/februar for ide og udvælgelse af projekterne
(styregruppens opstartsmøde er den 27. november)
Er du interesseret i at være med i styregruppen, er du meget velkommen til at sende en
mail til Rårup & Omegns Lokalråd på kristian@pebelvej.dk – Se nærmere på
www.rårup.dk og www.skjoldborger.dk

Nedrivningspulje i Rårup
Nedrivningspulje med kr. 500.000,- som tidligere er blevet øremærket til Rårup ser nu ud
til at kunne bruges fornuftigt.
Kommunen har været på tvangsauktion i Rårup og har i den forbindelse overtaget
ejendommen Smedegade 10, Rårup (den gamle købmandsgård). Ejendommen vil blive
nedrevet hurtigst muligt, da der ingen lejere er i ejendommen. Der var to parter, der bød
på ejendommen (kommunen den ene), og vi endte heldigvis med at komme med det
højeste bud.

Råruphallens Kultur- og Fritidshus
Projekt med at Råruphallens Kultur- og Fritidshus er i fuld gang.
Vi har valg Ginnerup Arkitekter til at komme med
et forslag til fremtidig bygning ved Råruphallen.
Følg med her i Olympia eller på Rårup.dk

Juletræsfest
.

Søndag den 26. november 2017
kl. 13 til kl. 15, i

Der vil være dans og sang om juletræet, som er flot pyntet.
Julemanden kigger forbi med godter til alle!

Der vil være mulige for at købe æbleskiver, glögg samt kaffe,
the, øl og vand til gode prise
Vi håber at se mange til en hyggelig eftermiddag
i godt selskab!

Inviterer til FASTELAVN
Søndag d. 11. februar 2018 kl. 13.00 -15.00
Vi slår katten af tønden i fine
kostumer, tag mor, far og
søskende i hånden og få
mulighed for at blive
kattekonge eller
kattedronning!

Bliver du ikke konge eller
dronning, så er der en
præmie til det flotteste
kostume ☺

Der kan købes fastelavnsboller, andet godt samt øl og
vand, kaffe og te.

… Er en forening for byens borgere.
Vidste du at Rårup Sognegård står for følgende arrangementer i løbet af året:
- Juletræsfest (næste gang d. 26. november 2018)
- Børnefastelavn (næste gang d. 11 februar 2018)
- Loppemarked i Rårup Hallen (næste gang d. 11. marts 2018 – 2 gange årligt,
forår/efterår)
- Skt. Hans aften ved sportspladsen (næste gang d. 23. juni 2018)
- Andre sociale arrangementer som fællesspisning, børne diskotek, ølsmagning mv.
Herudover deltager vi ved traktortræk, hvor vi i 2017 solgte kaffe/the, slik og snacks
for over 7.000 kr. Vi deltager også i baren ved fastelavn for voksne, som arrangeres af
Rårup Festudvalg.

Foreningen: Vi er en forening hvor alt arbejdet er udført af frivillige borgere i Rårup
og omegn. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, valgt af foreningens medlemmer. Vi
administrer udlejninger og rengøring, samt indvendig vedligeholdelse af vores fælles
samlingssted, Rårup Sognegård.
Medlemskab?? – Hvad er det? - jf. vores vedtægter giver et medlemskab af Rårup
Sognegård ret til at stemme ved generalforsamlinger. Alle medlemmer har nogle
fordele, ved leje af sognegården, samt ved vores egne arrangementer (der skiltes
altid med hvilke fordele du som medlem kan opnå i forbindelse med arrangementet).
Godt nyt: Vi har her i efteråret fået godt gang i udlejningerne, så Sognegården har
været lejet ud ca. 50% af weekenderne frem til årsskiftet. Det er positivt at
interessen for at anvende lokalerne er stigende.
Vi har brug for dig, fordi vi i løbet af 2017 har haft flere afgange i bestyrelse medio
året. Det har betydet at vi ikke har haft ressourcer til at arrangere ølsmagning som
ellers var på vores program her i efteråret.

Vi har valgt at fokusere på de arrangementer vi har jf. ovenfor. Samtidig har vi et par
bestyrelsesmedlemmer som er fraflyttet området og derfor ikke kan være en dal af
bestyrelsen fremadrettet. Kom til vores generalforsamling tirs. D. 9. januar 2018 kl. 19.30
og hør mere om det frivillige arbejde i Sognegården, opnå medlemskab og stemmeret på
denne dag (hvis du ikke allerede er medlem)
Vi arbejder på at få adgang til hjemmesiden, som vil blive opdateret 100%. Ellers stræber
vi efter ar få vores hjælper liste op at køre – kunne du tænke dig at blive kontaktet når vi
har brug for hjælp til at få et arrangement kørt af staben, så tilmeld dig hjælperlisten på
vores e-mail: sognegaard14@gmail.com
Vi håber at du vil komme til vores næste arrangement og møde os alle. Vi ønsker flere
medlemmer som ud over sine fordele yder et beskedent beløb til vedligeholdelse af
Sognegården.
De bedste hilsner bestyrelsen Rårup sognegård
Jesper Mortensen, Lars Beck, Louise Trane, Tanja Svendsen, Hanne Poulsen og Jette
Grûnert
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rårup spillere klar i
spillertunnellen inden
der var Hyldest runde
på CASA Arena inden
superliga Kampen
mod Helsingør

