
 

Idræt – motion – samvær 

Forår – sommer 2016 

 

 

Vandringer - Cykelture - Kroket - Krolf - Minigolf – Bowling - Grillaften med sang og musik. 

Se også vores hjemmeside www.aktivetimer.dk 

 

 

Morgenvandring: Mandag til torsdag kl.08.00. Vi starter mandag, den 4. april kl. 08.00 fra Skærbæk Kursus- 

og Fritidscenter og slutter torsdag, den 28. april. 

Arrangører: Gunnar Landegreen og Bonde Bruun. 

Pris: 50 kr. for alle dage. 

Stavgang/alm. gang: Vi går hver mandag og onsdag kl. 09.30 fra Skærbæk Kursus- og Fritidscenter. Første 

gang mandag, den 2. maj.  

Arrangør: Evelyn Hougaard. 

http://www.aktivetimer.dk/


Pris: 50 kr. for alle dage. 

 

Guidede naturvandringer: 

Prøver i år en hel ny aktivitet og arrangerer naturvandringer den 1. og 3. onsdag fra kl. 13.30 i maj, juni, 

august og september måned. 

Vandreturene vil blive meddelt i forbindelse med morgenvandriningen, cykelturene og ved mail til 

medlemmerne. 

Arrangører Bodil Gubi og Evelyn Hougaard. 

Pris: 50 kr. for alle dage. 

 

Cykelture med træd og trav: Hver tirsdag. Vi starter tirsdag, den 5. april kl. 14.00 fra Skærbæk Kursus- og 

Fritidscenter. 

Tirsdag, den 21. juni starter vi kl. 10.00 og cykler til Ribe og 

Tirsdag, den 9. august tager vi til Rømø for at spille minigolf. 

Der cykles ikke i juli måned og sluttidspunktet fastsættes senere. 

Arrangør: Bernd Haugaard. 

Pris: 50 kr. for alle dage. Gælder dog ikke minigolf på Rømø. 

 

Krolf: Vi starter onsdag, den 6. april kl.18.30 på banen ved Skærbæk Kursus- og Fritidscenter. 

Arrangør: Laurids Dyhrberg. 

Pris: 50 kr. for hele sæsonen. 

 

Kroket: Vi starter mandag, den 4. april kl. 13.30 på banen ved Skærbæk Kursus- og Fritidscenter. 

Arrangører: Karoline og Jens Beck. 

Pris: 50 kr. for hele sæsonen. 

 

Grillaften med sang og musik mandag, den 13. juni kl.17.30 på friluftsscenen ved Skærbæk Kursus- og 

Fritidscenter.  

Vi møder op med det gode humør og en kurv med lidt spiseligt og drikkevarer. Peter og Bernd vil grille pølser 

som kan købes for 25 kr. pr. pølse. 

Arrangører: Ingelise og Peter Autzen. 

 



Bowling: Selvfølgeligt spiller vi også hele foråret og sommeren. Der er dog tale om indskrænkninger i juli og 

august måned. Du finder kontaktpersonerne på næste side. 


